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Bevezetés, előzmények 

Szentjakabfa Balaton felvidéken lévő kis falu, Zánkát Nagyvázsonnyal összekötő úttól közelíthető 
meg. A Bakony déli nyúlványainak erdővel borított határán épült fel. A község természeti adott-
ságai már az őskorban is letelepedésre készítették az embereket. A településrendezési terv a 
múlt hagyományainak, örökségének megőrzése mellett meghatározza az építési feltételeket és 
lehetőségeket a faluban és környékén.  

A települési Önkormányzat 2009-ben elhatározta, hogy a 2004-ben megkezdett településrende-
zési tervét véglegesíti és a lehető leghamarabb elfogadja. A tervezési feladat kidolgozására a Pro 
Arch. Építész Stúdió munkatársait kérték fel (vezető tervező: R. Takács Eszter okl. építészmér-
nök, vezető településtervező TT1-2883).  

A településekre kidolgozott Településfejlesztési koncepciót 2003-ban a falu képviselő-testülete 
elfogadta, ezt a döntést 2010-ben megerősítették. 

A jelen terv előkészítésénél a Településszerkezeti és Szabályozási Terv, valamint a környezeti 
vizsgálat államigazgatási egyeztetése lezajlott, a terv Balatoni tervtanács előtt bemutatásra 
került, két alkalommal. A beérkezett véleményeket és az összefoglaló táblázatot a melléklet tar-
talmazza. A tervezők munkáját a települések főépítésze is segíti (Németh Balázs építész úr). A 
vélemények alapján, a tervezett fejlesztések módosultak, a leegyszerűsített program alapján ke-
rült kidolgozásra a tervanyag. A Településrendezési tervhez környezeti vizsgálat és Örökség-
védelmi hatástanulmány,- a hatályos jogszabályok alapján régész szakértő bevonásával,- elké-
szült.  

A terv Államigazgatási egyeztetése eltérő vélemények tisztázásával fejeződött be. 
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51/2010. (IX.29) SZ. ÖNK HATÁROZATA 

SZENTJAKABFA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL 

 

 
 
 
 
Szentjakabfa község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7.§ (3) b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, 
a véleményezési hatáskörrel felruházott szervekkel egyetértésben a község kül- és belterületére 
vonatkozó település-szerkezeti tervet – az állami főépítész által kifogásolt tervrészletek és szabá-
lyozási elemek kijavításával illetve kiegészítésével- az 1. számú melléklet szerinti szöveggel és 
térképmelléklettel jóváhagyja. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
  
 
 
Felelős: Steixner László polgármester 
 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
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Településszerkezeti terv leírás 

Településszerkezet 

A falu eredendően két merőleges utca keresztezésében lévő kis domb köré épült. A mai megkö-
zelítések nem kapcsolódnak közvetlenül a régi utcákhoz. A külterület sem jellemzi a táji adottsá-
gokat, a tényleges környeztet, annak mint egy ablakszerű kivágása. Az adottságok alapján látha-
tó, hogy a településszerkezeti fejlesztés csak a környező településekkel együtt készíthető el.  

A TSZT-n javaslatként szerepel a .....utca kelet-nyugati tovább építésének lehetősége (nyugaton 
Balatoncsicsó felé, keleten Óbudavár irányába. Az északi irányba, kisebb keresztmetszeti szé-
lességgel- földút helyét tartalmazza a terv. Ezek a távlati kapcsolati lehetőségek javítják a zsák 
falu közlekedési kapcsolatainak hiányosságait. 

  

Területfelhasználási egységek 

A településrendezési terv területfelhasználási egységeinek lehatárolását a jelenlegi használat és 
a térségi tervek előírásai alapján dolgoztuk ki. Csatoltuk a számításokat és rajzi vizsgálatokat a 
Btv. övezeti besorolásairól. 

Beépítésre szánt területfelhasználási egységek 

Településközpont vegyes (intézmény övezetek) (szt:0,5) 

A falu kiemelt épületeinek és intézményeinek övezete. A templom és Polgármesteri Hivatal elhe-
lyezésére szolgál. 

Lakóterületek 

A települési területek jellemző övezete a falusias lakóterületek (szt:0,4). A hagyományos falu 
részek, ahol a beépítések intenzívebbek, kialakult telekstruktúrák jellemzőek,- Lf-K jelű kialakult 
falusias övezetekbe kerülnek. Az újabb beépítésű területek és a fejlesztésre kijelölt lakóterületek, 
alacsonyabb beépítési lehetőséggel,- Lf jelű, falusias lakóterületi övezetek előírásai szerint épít-
hetők be. 

 A kialakult beépítéseket a teleknagyság és a beépítési mód alapján kisebb, meglévő sűrű beépí-
tésű területekre (Lf-K1) és a hagyományos hossztelkes területekre (Lf-K2) tagololódnak.  

Gazdasági területek   

A megszünt Tsz központ, állattartó telep Gksz jelű övezet, ahol 2000 m2-es telkek alakítható ki, a 
beépítettség legnagyobb mértéke 35 %-os, minden telek legalább 35%-án zöldfelületet kell meg-
tartani. 

Különleges területek   

Az egyedi funkciók alapján különleges területfelhasználási egységekbe kerül a mezőgazdasági 
major (K-mg) és az erdészház, erdei iskola (K-e) területe. 

Beépítésre nem szánt területek 

Különleges területek (szt:0,05) 
Az egyedi funkciók alapján különleges területfelhasználási egységekbe kerül a temető és kegyeleti 
park (K-t). 
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  Zöldterület, közpark (szt: 0,02) 

A település belterületén, temető és az üzletek körül zöldterület-közpark területfelhasználási egység 
van (Z). 

Erdőterületek 

Az erdőterületeken két övezetre tagolódnak:   

• Védett erdőövezetbe (Ev) a Nemzeti Park területén, Országos Ökológiai hálózat magte-
rületén, Btv. kiváló termőhelyi adottságú területén található, nyilvántartott erdőterületek 
tartoznak. Ev övezetben épületek nem alakíthatók ki, kizárólag az ismeretterjesztést és 
turizmust szolgáló nem épület jellegű építmények helyezhetők el. 

• Egészségügyi-szociális, turisztikai erdő (Ee) övezetben az ismeretterjesztést és turiz-
must szolgáló nem épület jellegű építmények és az erdő közjóléti rendeltetésének megfe-
lelő épületek helyezhetők el (a testedzést és turizmust szolgáló építmény, pl: turista és 
menedékház, erdei tornapálya, sportpályák, vendéglátó létesítmények. 

Általános mezőgazdasági területek (szt: 0,05) 

Az Má, általános mezőgazdasági terület a természetvédelmi előírások, a Btv, a jelenlegi használat 
és telekstruktúra alapján a szántó, legelőterületek és egyéb nagytelkes mezőgazdasági földek terü-
leteinek besorolása. A nagytáblás szőlő művelésű földek egy része (Btv-C1 egy része) is ilyen jelö-
lést kap. Az általános mezőgazdasági terület a telekalakítás és az épületek, építmények elhelyezé-
se szempontjából az alábbi övezetekre tagolódik: 

• Má-1: borvidéki általános (2 ha) 

• Má-2: jellemzően gyep, vagy gyümölcsös (5 ha) 

• Má-3: hagyományos árutermelő mezőgazdasági övezet (10 ha). 

  Kertes mezőgazdasági terület (szt:0,03) 

A hagyományos faluszéli és a Btv szerinti kertes területek (részben C1, azaz szőlőkataszteri 1 osz-
tályú) Mk jelű területfelhasználási egységein elsősorban a szőlőművelés erősítése és az ahhoz kap-
csolódó gazdasági épületek felépítése lehetséges. A kertes mezőgazdasági terület a telekalakítás 
és az épületek, építmények elhelyezése szempontjából az alábbi övezetekre tagolódik: 

• Mk-1: borvidéki, faluszéli, szőlőművelés és gazdasági épület mellett, lakófunkciót is 
megengedő, borvidéki (faluszéli) kertes övezet, 

• Mk-2: kertes övezet, borvidéki övezet, 

• Mk-3: nagy telkes, kertek 
 

Infrastruktúra területfelhasználási egységei 

• Közlekedési közút terület (KÖu)  

• Folyóvizek vízgazdálkodási terület. (V-f) 
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 Közlekedés 

Országos utak: 

Szentjakabfa közigazgatási területét a 7312j. összekötő út, valamint a 73117j. és 73118j. bekötő-
utak, országos mellékutak érintik. 

A 7312j. út kelet-nyugati irányban éppen csak érinti a közigazgatási terület északi szélét, csak 
áthalad Szentjakabfán. A 73117j. bekötőút a település déli határán halad. A 73118j. bekötőút déli 
irányból, a 73117j. úttól érkezik a település központjába, a települést az utóbbi bekötőúton ke-
resztül a 7312j. úttal is összeköti. 

Az országos utak tervezett fejlesztései: 

A Balaton törvény, valamint a megyei terv szerint új mellékút fog kiépülni Vigántpetend-Monoszló 
között, Szentjakabfa közigazgatási területét is érintve. A megvalósítás nagytávlatban várható. A 
meglévő földutakat is felhasználó nyomvonalat beépítettük a TSZT-be. Az útra részletes tervek 
még nem készültek, ezért csak a várható úttengellyel és védőtávolsággal meghatározott terület-
sávval vehető figyelembe. A nyomvonal végig külterületen, észak-déli irányban halad, a 7312j. 
utat köti össze Monoszlóval. 

A 73117j. és 73118j. utakkal kapcsolatban fejlesztés nincs tervezve.  

Az országos úthálózat az alábbiaknak megfelelő tervezési kategóriák szerinti besorolást kapja: 

Tervezett országos mellékút (Vigántpetend-Monoszló): K.V.C.,  

– 7312j. út: K.V.C.,  

– 73117j. út: K.V.C., B.V. c-B., 

– 73118j. út: K.V.C., B.V. c-B. 

 

Települési utak: 

kiszolgáló, ill. lakóutak, kiskerti utak, erdő- és mezőgazdasági utak, dűlőutak  

A települési utak tervezett fejlesztései: 

Szentjakabfán a helyi kiszolgáló úthálózatnak a szerkezeti kapcsolatokat javító fejlesztését java-
soljuk. Meglévő földutak kiépítésével a Balatoncsicsó és Óbudavár irányú összeköttetés javítha-
tó.  

A helyi úthálózat további bővítése a település délnyugati részén tervezett lakóterületi fejleszté-
sekhez kapcsolódik.  

A fejlesztések által nem érintett, kialakult úthálózat megtartja a szerkezetét. A szabályozási szé-
lességben kisebb kiigazítások javasoltak annak érdekében, hogy a közterületet szegélyező, tör-
ténetileg kialakult jellegzetes, hagyományos, ill. értékesebb beépítés előkertet kaphasson. Egy-
egy keskenyebb utcaszakaszon az útkategóriának megfelelő közlekedési feltételek biztosítása 
érdekében szükség lehet a zárt csapadékvíz elvezetés megvalósítására, vagy forgalomcsillapított 
vegyeshasználatú burkolatkialakítás alkalmazására.   

A fejlesztéssel nem érintett mező- és erdőgazdasági utaknál, külterületi utaknál a későbbiekben 
esetleg szükségessé váló útszélesítést az út menti beépítés szabályozása teszi lehetővé. A me-
zőgazdasági utak melletti építmények elhelyezésének szabályozásával a mezőgazdasági jármű-
vek akadálymentes közlekedése is biztosítható.  
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A helyi úthálózat az alábbiaknak megfelelő tervezési kategóriák szerinti besorolást kapja: 

– helyi kiszolgáló (lakó) utak: B.VI. d-D., 

– önálló kerékpárutak: K.VII., B.VII. 

– önálló gyalogutak: K.VIII., B.VIII. 

– helyi külterületi utak: K.VI.C. 

 

Gyalogos felületek, Kerékpárút, turistaút: 

A gyalogos közlekedés érdekében a belterületen járdaépítésre, ill. a vegyeshasználatú (közös 
gyalogos-jármű) burkolatú utcák kiépítésére van szükség. A központi közterületeken térkialakítás 
javasolt, ami településtervező építész, kertépítész, közlekedés- és közműtervező által kidolgozott 
részletes tervek, közterület rehabilitációs tervek alapján történhet. 

A külterületen turistautak állnak a túrázók, terep-kerékpározók rendelkezésére. 

Tervezett térségi kerékpárút halad a település déli szélén, a 73117j. út mentén, illetve egy földút 
nyomvonalán, Monoszló és Óbudavár irányában.      

 

Parkolás, rakodás: 

Jelentősebb telken kívüli parkolási igény a központban lévő helyi intézményeknél jelentkezhet. Az 
új létesítményekhez minden esetben telken belül kell biztosítani az OTÉK szerint szükséges par-
kolóhelyeket és a rakodási lehetőséget, ez alól legfeljebb a meglévő épületek funkcióváltásánál 
célszerű felmentést adni. A közterületi parkolás legalizálásához és szabályozásához meg kell 
alkotni az önkormányzati parkolási rendeletet. 

 

Tömegközlekedés: 

A tömegközlekedési ellátást jelenleg és továbbra is az országos úthálózaton közlekedő helyközi 
autóbuszjáratok biztosíthatják.  

 

Védő és védett területek 

Régészeti területek 

Örökségvédelmi Hatástanulmányban részletesen jellemzett régészeti területek a TSZT tervlapon 
feltüntetésre kerültek. A Helyi Építési Szabályzat intézkedik a területek védelméről. 

 Műemlék  

A község területén 1 műemlék van: Római katolikus templom  

Természetvédelem, tájvédelem 

A természeti értékekben gazdag környék használatára és hasznosítására vonatkozó előírásokat 
az országos törvényekkel összhangban, a természetvédelem érdekeit szem előtt tartva kell meg-
határozni, a Településszerkezeti tervlap ezek lehatárolását tartalmazza. 

Országos jelentőségű természeti értékek 
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• ex lege védett természeti értékek (1996. évi LIII. tv.): 

- források  

- barlangok  

• ökológiai hálózat (OTrT, TIR): 

- ökológiai folyosó magterület 

- pufferterület 

További értékes tájalkotó elemek: 

- vizes élőhelyek (vízfolyások) 

- egyedi tájelemek  

Értékvédelmi terület   

A védelem célja, hogy a település régi utcahálózatát, telekstruktúráját, beépítését védjük. Ezek a 
kialakult utca vonalak, telekhatárok a település 200-300 éves újra épülésének örökségét hordoz-
zák. Így javasolható, hogy a településszerkezetileg védett területen belül, védelmet kapjon az 
utca vonala, arculata és a meglévő telekhatárok, kerítések.  

A értékvédelmi területre vonatkozó előírások: 

• A területen belül légkábel, hírközlési vezetékeket tartó oszlop nem helyezhető el, a meg-
lévők nem újíthatók fel, új bekötés nem létesíthető. Kizárólag csak vészhelyzet elhárítása 
esetén javíthatók.  

• A területen belül a közterületeket egységesen kell rendezni, legalább egy tömbnyi utca 
szakaszon egységes burkolatot, közterületi világítást, utcabútorokat kell elhelyezni (Java-
solható, hogy a keskenyebb utcákban térszín alatti vízelvezetéssel vegyes használatú 
egységesen kőburkolattal burkolt utak kerüljenek kiépítésre!)  

• 0,5 m2-nél nagyobb reklámfelület nem helyezhető el.   

• A kerítések kialakítása, támfalak, utcai épületszínezés,anyag használat a meglévő álla-
pothoz igazodva, tervtanácsi döntéssel engedélyezhető, illetve lehet hozzájárulni a kiala-
kításhoz.  

• A közterületek határvonalát, közterületi telekhatárokat nem lehet módosítani. Különösen 
nyomós okból, legfeljebb egyszeri alkalommal, 3-3 méterrel módosítható a közterület ha-
tára, a falu főépítészének jóváhagyó (annak hiányában műemléki szakvizsgával rendel-
kező építésztervező) véleménye alapján. 

• Kerítések kialakításának igazodni kell a meglévő hagyományokhoz és a szomszédos 
épületekhez. Kő és tégla, tömör kerítéseket zárt fa, illetve kovácsoltvas kapukkal kell ta-
golni. A telekhatárok mentén 100 %-ban tömör kerítés is építhető. A kerítés kialakítása 
előtt, az tervezett megoldást be kell mutatni a helyi Önkormányzat főépítészének.  

• A területen belül a telekstruktúra megőrzendő, így azok módosítása nem engedélyezhető.  

• A kialakult oldal-, hátsó kertek megtartása érdekében, a területen belül az OTÉK előírá-
sok hatálya alól a tűzvédelmi hatóság engedélyével felmentés adható.   

Védendő közterületi struktúra, védendő utcakép 
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Az épületek által kialakított utcakép jellegzetes, a falu és az ország hagyományait őrzi. Így a He-
lyi Építési Szabályzatban szerepeltetjük az alábbi előírásokat: 

Építészeti arculat és tájképvédelmi előírások 

- A településen gazdasági területen kívül létesítendő épületek (lakó, egyéb) csak ma-
gas tetővel építhetők. A tetők hajlásszöge 35-42º között kell megválasztani. 

-  A tetőfedés anyaga, nádfedés, kivételével csak természetes, égetett agyag cserép-
fedés lehet, téglavörös, barna és antracit színekkel. Az utcai, illetve a táj felöl látszó épületek 
homlokzatain csak hagyományos „luk” architektúrájú, hagyományos anyaghasználatú épüle-
tek építhetők. A homlokzati felületeken tégla, kő, vakolat, fa alkalmazható. 

- Tetőfedés anyagként csillogó hatású, rikító színű fémlemez, még gazdasági terüle-
ten sem alkalmazható.    

 

• A kertes mezőgazdasági területen a táj karakter megőrzésére a meglévő építészeti ha-
gyományokhoz igazodó épületek helyezhetők el. Az alábbiak szerint: 

- Az új épületeket a borvidék szőlős területeire jellemző vakolat architektúrával és 
magas tetővel kell megépíteni. 

- Ha az épület fő tömegének völgy-felöli homlokzat-szélessége 9 méternél kisebb, 
abban az esetben a tető felépítményt esésvonallal párhuzamos nyeregtetővel kell kialakítani , 
igazodva a régi pincék építészeti hagyományaihoz. 

- Ha az épület főtömegének völgy felöli szélessége 9 méternél nagyobb, a tetőszer-
kezetet mindenoldalról lekontyolt magas-tetővel kell megépíteni. 

 

• A helyi védelemre javasolt, illetve védett épület esetén meg kell őrizni a meglévő épület 
formai kialakítását, tömegét, a tető hajlásszögét és a hagyományos fedését, nyílászárók 
anyagát és helyét.  

• A helyi értékvédelmi rendelet megalkotásáig is, a védett házak megőrzésére, felújítására 
vonatkozó előírások: 

- A védendő épületet lebontani, csak az Önkormányzat irattárában archivált felmérés 
után, életveszély esetén szabad.  

- Az építési engedély elbírálásánál figyelembe kell venni a falu főépítészének bevo-
násával összehívott építészeti tervtanács támogató, illetve elutasító véleményét. 

- - az Önkormányzat külön rendeletben meghatározott feltételek alapján támogatást 
adhat az épületek és kerítés felújítására, homlokzatok megőrzésére. 
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Szentjakabfa község Önkormányzata 

képviselő-testületének 

 

7/2010.(X.14.) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 

 

 
 
 
 
Szentjakabfa község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7.§ (3) c) pontjában  meghatározott feladatkörben eljárva, 
a véleményezési hatáskörrel felruházott szervekkel egyetértésben az alábbi önkormányzati ren-
deletet alkotja meg. 
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I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

 
A rendelet hatálya 

1.§ 

(1)  Jelen előírások területi hatálya Szentjakabfa község közigazgatási területére terjed ki. 

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott területen területet felhasználni, telket alakítani, építményt, 
építményrészt, épület-együttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, 
lebontani, a rendeltetését megváltoztatni (továbbiakban építési munkát végezni) és ezekre hatósági 
engedélyt adni, az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi 
LXXVIII. törvény és annak módosításai (Étv.), az Országos Településrendezési és Építési Követel-
ményeket tartalmazó 253/1997 (XII.20.)  Kormányrendelet és mellékletei (OTÉK) és az érvényben 
lévő Btv, továbbá az egyéb általános érvényű jogszabályi  előírások, vonatkozó szabványok  vala-
mint jelen rendelet és a szabályozási terv rendelkezései szerint lehet. 

(3)  A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező 
előírásokat tartalmaz. 

(4)  A jelen helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervlapokat együtt kell alkalmazni. 

 
Szabályozási elemek 

2.§ 

(1) Az OTÉK által meghatározott és a tervben alkalmazott kötelező szabályozási elemek módosítása 
kizárólag a szabályozási terv és az önkormányzati rendelet módosítása esetén lehetséges. 

(2) A szabályozási tervben alkalmazott kötelező szabályozási elemek az alábbiak: 

a) beépített és beépítésre szánt, illetőleg beépítésre nem szánt területek határa, 

b) szabályozási vonal, 

c) területegység határa és előírása, 

d) építési övezet határa és tartalma, az övezeti előírásokat, ezen belül a kialakítható legkisebb 
és legnagyobb telekméretet, a kialakítható telkek legkisebb szélességi és mélységi mérete-
it, a beépítési módot, a beépítettség megengedett legnagyobb mértékét, a megengedett 
legnagyobb építménymagasságot és homlokzatmagasságot, a zöldfelület legkisebb mérté-
két és a szintterület sűrűség megengedett legnagyobb mértékét. 

e) az építési hely határait meghatározó elő, oldal és hátsókert vonatkozásában a rögzített mi-
nimális méreteket 

f) védett területek határa és azokra vonatkozó előírások, 

g) védő területek határa és azokra vonatkozó előírások, 

h) építési hely. 

(3) A terven jelölt minden egyéb szabályozási elem irányadónak tekintendő, amelyektől eltérést az 
elsőfokú építésügyi hatóság saját hatáskörben, a szabályozási terv, illetve a helyi építési sza-
bályzat módosítása nélkül engedélyezhet.  
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A szabályozási terv területfelhasználási egységei 

3.§ 

(1) Szentjakabfa község közigazgatási területe az alábbi területfelhasználási egységekre tagolód-
nak: 

1) Beépítésre szánt területek 
  1.1. Falusias lakóterület (Lf) 
  1.2. Településközpont vegyes (Vt) 
  1.3. Gazdasági, kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz) 
  1.4. Különleges-egyéb terület (K-e) 
  1.5. Különleges mezőgazdasági üzemi terület (K-mg) 
 

2) Beépítésre nem szánt területek 
 2.1 Különleges- temető (K-t) 
 2.2 Zöldterület (Z) 
 2.3 Erdőterület 

  2.3.1. Védelmi erdő (Ev) 
  2.3.2. Egészségügyi-szociális, turisztikai erdő (Ee) 

 2.4. Mezőgazdasági terület 
  2.4.1. Kertes mezőgazdasági (Mk) 
  2.4.2. Általános mezőgazdasági (Ma) 

 2.5. Vízgazdálkodási terület 

  2.5.1.Folyóvizek vízgazdálkodási terület (V-f), 

 2.6. Közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési (Köu), 

 

Telekalakítás 

4.§ 

(1) A szabályozási vonal változásával érintett telkek esetében kötelező telket alakítani, legkésőbb 
az ingatlant érintő építéssel vagy funkcióváltással egyidejűleg. A telek közterületté váló része a 
közterületi, a beépítésre szánt területhez csatolt rész pedig az ennek megfelelő övezeti besoro-
lást kapja. 

(2) A meglévő telkek méretei a már kialakult tömbökben eltérhetnek az egyes építési övezetekben 
előírt telek méreteitől, de új telket alakítani, telket megosztani csak az építési övezetben előírt 
minimális telekméretnek megfelelően lehet. 

(3) A településszerkezeti okból indokolt telekalakításokat a szabályozási terv tartalmazza.  

(4) A szabályozási terven nem szereplő telekalakítások csak akkor engedélyezhetők, ha az érintett 
telkek területe, és beépítési mutatói (beépítettség mértéke, zöldfelületi fedettség, szintterületi 
mutató) a telekalakítás után is megfelelnek az övezeti előírásoknak. 

(5) Övezeten, építési övezeten belül telekegyesítés akkor is végrehajtható, ha az annak eredmé-
nyeképpen kialakuló új ingatlan területe nem éri el az adott övezetre, építési övezetre előírt mi-
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nimális területet. Telekegyesítéssel sem alakulhat ki a meghatározott maximális telekterületet 
meghaladó mértékű ingatlan. 

(6) Telekcsoport újraosztás esetén, illetve ha a telekalakítás során legalább 8 új építési telek 
keletkezik telekalakítási tervet kell készíteni. Telekalakítás csak jogerős telekalakítási engedély 
alapján végezhető. A telekalakítás feltételeként az építésügyi hatóság a telekalakítás kezdemé-
nyezőjét az utak és közművek létesítésére, vagy a létesítés költségeinek viselésére kötelezheti. 

 
Épületek, létesítmények elhelyezésére vonatkozó előírások 

5.§ 

(1) Az épületeket, építményeket úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy azok együttesen felelje-
nek meg a településrendezési, a környezet-, a táj-, a természet- és az építészeti-értékvédelmi 
követelményeknek. 

(2) Beépítésre nem szánt – erdő és mezőgazdasági területen tervezett építést megelőzően az 
érintett területre vonatkozóan a földhivatal szerinti és a tényleges művelési ág közötti megfele-
lőséget vizsgálni kell. Eltérés esetén a megfelelőség biztosítása után az övezetre vonatkozó 
előírások alapján bírálható el az építési szándék. 

(3) Az építési helyet a szabályozási terv szabályozza előkertre vonatkozó határvonallal. A 
szabályozási terv eltérő jelölése hiányában: 

a) az előkert változó lehet, általános esetben 5,0 méter, a régi falusi részen nincs, 
több helyen (i) azaz a szomszédos beépítéshez vagy a terepviszonyokhoz iga-
zodó.  

b) szabadonálló beépítési módnál az oldalkert az épület oldalkertre néző átlagos 
homlokzatmagasságának fele, de legalább 3,0 méter, oldalhatáron álló beépítés-
nél az építmények közötti távolság legalább 4,5 méter, 

c) a hátsókert a régi településrészen tűzvédelmi hatóságok engedélye alapján, a ki-
alakult beépítéshez igazodóan elhagyható (egy tűzszakaszként számolva egy 
nagyobb területegységre). 

(4) A 10%-nál nagyobb lejtésű telkek beépítése esetén: 

a)  az épület lejtő felöli homlokzatának vonalában a földszinti szint magassága (Bf) 
és meglévő természetes terepszint átlagos magassága (Bf) között legfeljebb 1,2 
méter magasság különbség engedélyezhető,    

b) az épület völgy és hegy felöli homlokzatának átlagos magassága legfeljebb 1,0 
méterrel térhet el. 

(5) Előkertben önálló garázs épület, épített kukatároló a kerítéssel nem létesíthető. 

(6) A településen gazdasági területen kívül létesítendő épületek (lakó, gazdasági, egyéb) csak 
magas tetővel építhetők. A tetők hajlásszöge 35-42º között kell megválasztani. A tetőfedés 
anyaga, nádfedés, kivételével csak természetes, égetett agyag cserépfedés lehet, téglavörös, 
barna és antracit színekkel. Az utcai, illetve a táj felöl látszó épületek homlokzatain csak ha-
gyományos architektúrájú, hagyományos anyaghasználatú épületek építhetők. A homlokzati 
felületeken, kő, vakolat, fa alkalmazható. A homlokzatok festésénél tört fehér, illetve földszí-
nekkel színezett fehér alapú színezést kell alkalmazni. 

(7) Tetőfedés anyagként egyéb felületen (pl. terménytároló) csillogó hatású, rikító színű fémle-
mez, még gazdasági területen sem alkalmazható.    
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(8) Közterületen új építmény, közműlétesítmény, transzformátorház, nyilvános illemhely, telefon-
fülke, utas-váró, 0,5 m2 –nél nagyobb reklámfelület, gyepes árok, támfal, egyéb mérnöki léte-
sítmény csak közterület-rendezési terv alapján helyezhető el.  

(9) A közterületeket csak a használat érdekében legszükségesebb nagyságú burkolt felületekkel 
szabad ellátni. A burkolatlan felületeket, ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák zöldfelület-
ként kell kialakítani. 

(10) Közterületről láthatóan csak kőburkolatú, mérnökbiológiai eszközökkel kialakított támfal-
létesítmény létesíthető. 

(11) Szerelt kémény legfeljebb 1,2 m kiállási hosszal, a tetőszínével harmonizáló színűre festve 
helyezhető el. Önálló vagy épület falára szerelt kémény csak falazott jellegű burkolattal építhe-
tő. 

(12) Napkollektor magas tetőn csak a tetőfedéshez igazodó kivitelben (színben harmonizáló, 
tetőablakok kiosztási rendszerével együtt tervezett), építhető.  

(13) A felszíni vízelvezető árkok kialakításánál gyepes, helyi terméskő burkolatot, illetve mérnök-
biológiai módszereket kell alkalmazni. 

(14) A szabályozási terven „kizárólagos kert használatú terület”-ként lehatárolt területeken kizáró-
lag kertgazdasági művelés folytatható, a területen épületek nem helyezhetők el. 

(15) A közterek és a telken belüli zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak: 

a) a telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét háromszintű növényzet 
(gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen) alkalmazásával kell kialakítani. 

b) a felszíni parkolók telken belül is fásítva alakítandók ki, 4 parkolóhelyenként leg-
alább 1 db, legalább kétszer iskolázott lombhullató fa telepítendő. 

(16) A kialakítható legnagyobb telek méret az építési övezetekben megengedett legkisebb telek 
méret háromszorosa lehet. 

(17) Szabályozási vonallal érintett telek estében, ha a közterület számára a telek 10%ánál kisebb 
területet kell igénybe venni,- a telek eredeti méretét kell tekinteni a kialakítható, beépíthető te-
leknagyságnak. Beépítési százalék számítás alapja a már rendezett telek területe. 

(18) Az övezetekben megengedett kialakítható telekméretek (mind a terület, mind az oldalakra 
vonatkozó előírásokat be kell tartani) 65%-át elérő nagyságú meglévő telek, beépíthető. 

(19) A település belterületén az épület házszámát és helyrajzi számát a közútról jól látható módon 
fel kell tüntetni. 

(20) A település zöldfelületeinek megóvása érdekében az engedély alapján kivágott, elhalt, 
továbbá engedély nélkül eltávolított növényzet pótlásáról jellegének és értékének megfelelően, 
legalább az 1 m magasságban mért törzsátmérő mértékéig kell a növényzet kivágójának gon-
doskodnia.
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II. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI 
 

Falusias lakóterület 

6.§ 

(1)  A falusias lakóterület a hagyományos faluarculatát hordozó halmaz és szalag-telkes lakóterület, 
mely elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgál, de a külön Önkormányzati rendeletben sza-
bályozott állattartás épületei is elhelyezhetők.   

2) A falusias lakóterületen elhelyezhető: 
a) legfeljebb kétlakásos lakóépület, legfeljebb két lakóház 
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 
c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 
d) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület. 

3) A falusias lakóterületen az OTÉK 31. § (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével kivétele-
sen elhelyezhető: 
a) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, 
b) sportépítmény, 
c) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény. 

4)  A falusias lakóterületen nem helyezhető el: 
a) szálláshely szolgáltató épület – a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendég-

szobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület kivételével, 
b) üzemanyagtöltő állomás, 
c) egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, 
d) önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket 

szállító járművek számára. 

5) A falusias lakóterületekre vonatkozó részletes előírások: 

építési 
övezet  

Telekalakításra  
vonatkozó előírások 

építmények elhelyezésére  
vonatkozó előírások 

építményekre  
vonatkozó előírá-

sok 
 Legkisebb telek-  legkisebb legnagyobb 

 
terület 

m2 
Szélesség 

M 
mélység 

m 
építési 
mód  

Előkert 
m 

Zöld-
felület 

% 

Beépített-
ség 
% 

Ép.mag. 
m 

szintter
. mut. 

Lf-K 1200 14 50 O 0-i  40  30 4,0 0,3 

Lf-1 650 16 35 O  5-i 60 25 4,2 0,3 

Lf-2 850 16 40 O  5-i 60 25 4,5 0,3 

Lf-3 1200 18 40 O  5-i 60 30 4,0 0,3 

6) Az Lf-K jelű építési övezetben minden kialakult telek beépíthető, ha a meglévő teleknagysága 
eléri a 400 m2 –t, s telek közútról vagy magánútról (bármilyen szélességű) elérhető. 

7)  Az Lf-K jelű építési övezetekben csak a település hagyományaihoz igazodóan, legfeljebb 7 mé-
ter széles oromfalas, magastetős épület építhető.  
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8) Az Lf-K övezetekben minden kialakult telek beépíthető, a telkeken a kialakult beépítési paraméte-
reknek megfelelően helyezhető el épület. Új telek kialakítása esetén az övezetben előírt paramé-
terek - a telekre és az épületre egyaránt – betartandók. 

9) Az Lf-K jelű építési övezetekben, ha a tervezett épület, a hagyományos beépítési struktúrát köve-
ti, de az elő, oldal, és hátsókertek nem a szabványok szerint alakultak ki, a meglévő épületek 
nem állnak a szabványoknak megfelelő helyen, tűzvédelmi műleírásban igazolni kell, hogy a 
meglévő adottságok megtartása mellett, milyen anyaghasználattal biztosítható a tűzvédelem. 

   
Településközpont vegyes terület 

7.§ 

1) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és 
olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szol-
gáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelye-
zésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 

2) A településközpont vegyes területen elhelyezhető: 
a) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 
b) igazgatási épület, 
c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 
d) egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú 

használat az elsődleges, 
e) sportépítmény. 

3) A településközpont vegyes területen az OTÉK 31. § (2) bekezdésében előírtak figyelembevételé-
vel kivételesen elhelyezhető nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, legfeljebb 2 lakás. 

4) A településközpont vegyes területen nem helyezhető el: 
a) önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilye-

neket szállító járművek számára. 
b) termelő kertészeti építmény, 
c) parkolóház, üzemanyagtöltő állomás. 

5) Új telek alakítása esetén telekalakítási tervet kell készíteni. 

6) A területen közforgalom számára megnyitott kereskedelmi- szolgáltató- igazgatási-, intézményi 
létesítmény elhelyezése esetén elegendő a funkcióhoz szükséges, OTÉK által előírt parkoló 
mennyiség 60%-nak telken belüli biztosítása. Az önkormányzat parkolási rendeletének feltételei 
alapján a közterületen kialakított parkolók igénybe vehetők. 

7) A Vt-1 övezetben csak igazgatási és egyházi épület és az ezekhez kapcsolódó szolgálati lakás, 
közösségi hely helyezhető el.   

8) A Vt-K2 övezetben elsősorban üzlet, iskola, alapfokú intézmény építhető, amennyiben szüksé-
ges 2 lakás is elhelyezhető.  
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9) Vt övezetekre vonatkozó egyedi előírások: 

építési 
övezet  

Telekalakításra  
vonatkozó előírások 

építmények elhelyezésére  
vonatkozó előírások 

építményekre  
vonatkozó előírá-

sok 
 Legkisebb telek-  legkisebb legnagyobb 

 
terület 

m2 
Szélesség 

M 
mélység

m 
építési 
mód  

Előkert 
m 

Zöld-
felület 

% 

Beépített-
ség 
% 

Ép.mag.
m 

szintter. 
mut. 

Vt-K1 K K K Sz - K 30 K 0,3 

Vt-K2 1500 20 40 Sz 5 40 40 K 0,4 

10) A Vt-1 övezetben minden kialakult telek beépíthető, a telkeken a kialakult beépítési paraméte-
reknek megfelelően helyezhető el épület, de maximum 30%os beépítettséggel. 

11) A Vt-K2 övezetben minden kialakult telek beépíthető, a telkeken a kialakult beépítési paraméte-
reknek megfelelően helyezhető el épület. Új telek kialakítása esetén az övezetben előírt paramé-
terek - a telekre és az épületre egyaránt – betartandók. 

 
Gazdasági terület 

8.§ 

(1) A gazdasági terület elsősorban gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál. 

(2) A gazdasági terület lehet: 

a) kereskedelmi, szolgáltató terület, 

(3) A gazdasági területeken telket alakítani csak telekalakítási terv alapján lehet. 

(4) A gazdasági területeken az elhelyezett létesítmények üzemeltetéséhez szükséges gépkocsi 
tárolót, parkolóhelyet telken belül kell biztosítani. A területen csak, az OTÉK szerinti fásított 
parkoló alakítható ki. 

(5) Az épületeket, építményeket úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy azok együttesen felelje-
nek meg a településrendezési, a környezet-, a táj-, a természet- és az építészeti-értékvédelmi 
követelményeknek. 

(6) A gazdasági területen amennyiben az alkalmazott technológia lehetővé teszi, az épületek 
hagyományos falazattal kell kialakítani, és a tetőfedés anyaga természetes, égetett agyag 
cserépfedés lehet, téglavörös, barna és antracit színekkel.  

(7) Tetőfedés anyagaként és egyéb felületen (pl. terménytároló) csillogó hatású, rikító színű fém-
lemez nem alkalmazható.  

(8) A gazdasági építési övezeteken belül a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonat-
koznak: 

a) a telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét háromszintű növényzet (gyep- cser-
je- és lombkoronaszint együttesen) alkalmazásával kell kialakítani. Egyszintű növényzet 
(gyepszint) a zöldfelülettel fedett terület legfeljebb 1/4-ét boríthatja. 

b) a gazdasági övezetekben az egyes telkeken a kötelező zöldfelület egy részét a telekha-
tárok mentén egybefüggően kell kialakítani. A telekhatárok mentén legalább 10 m széles 
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védő zöld sáv telepítendő. A védő zöld sávot háromszintű növényzetből (gyep-, cserje- és 
lombkoronaszint együttesen) kell kialakítani. 

c) a parkoló-felületet kiemelt szegéllyel, hordalék és olajfogóval, vízzáró módon kell kialakí-
tani. Gyephézagos, vagy szilárdított burkolatú (pl. kavicsburkolatú) parkoló felület a gaz-
dasági övezetekben vízvédelmi szempontból nem létesíthető. 

d) a növényfajok kiválasztásakor a honos fajok előtérbe helyezése javasolt. A beültetési kö-
telezettségű területeken és a telekhatárok mentén kizárólag honos, a termőhelyi adottsá-
goknak megfelelő fa- és cserjefajok telepíthetők. 

(9) A gazdasági területeken a létesítményeknek az alábbi környezeti feltételeknek kell megfelel-
niük: 

a) Az épületek, létesítmények elhelyezésekor a terület előkészítése során a beruházónak 
a termőföld védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről, újrahasznosításáról 
gondoskodnia kell. 

b) Feltöltések kialakítására környezetkárosító anyaggal, illetve veszélyes hulladékkal nem 
történhet. Az első fokú építési hatóság az engedélyezési eljárás során elrendelheti a 
feltöltésre szánt anyagok vizsgálatát. 

c) Rézsűk a telken csak oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsű állékonysága a telek terü-
letén belül biztosítható legyen. 

d) Az ipari, üzemi-, kisipari- és szolgáltató létesítményekben folytatott tevékenységek so-
rán keletkező veszélyes hulladékoknak minősülő anyagok kezelése, szállítása csak a 
vonatkozó rendeletek és szakhatósági előírások szerint történhet. 

e)  Az övezeten kívül keletkezett hulladékot, illetve veszélyes hulladékot tárolni, illetve fel-
dolgozni a területen nem lehet. 

f) A talajszennyezés veszélyével járó tevékenységek csak a szennyezést kizáró aljzaton 
végezhetők. 

g) Diffúz légszennyezést okozó tevékenységek kizárólag zárt térben folytathatók. 

h) Kellemetlen szagot, bűzt okozó tevékenységek kizárólag abban az esetben folytatha-
tók, ha az elszívási technológiával a bűzanyagok külső légtérbe való kijutása megaka-
dályozható. 

i) Káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek a közcsatornába nem vezethe-
tők. A káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizeket a közcsatornába veze-
tés előtt a telephelyen belül előtisztítani, ill. előkezelni kell.  

j) Az összegyűjtött csapadékvizek élővízfolyásba abban az esetben vezethetők, ha a vo-
natkozó jogszabályoknak1 vízminőségvédelmi szempontból megfelelnek. 

                                                            
1 a felszíni vizek vízminőségvédelmi szabályairól szóló 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 
a vízszennyező anyagok kibocsájtására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk szabályairól szóló 
28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet 
a használt szennyvizek kibocsájtásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005.(XII.6.) KvVM 
rendelet. 
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Kereskedelmi, szolgáltató terület 

9.§ 

(1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevé-
kenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 

(2) A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető: 

a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, 
b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások, 
c) igazgatási, egyéb irodaépület, 
d) üzemanyagtöltő állomás, 
e) sportépítmény. 

(3) A kereskedelmi, szolgáltató területen az OTÉK 31. § (2) bekezdésében előírtak figyelembe-
vételével kivételesen elhelyezhető: 

a) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 
b) egyéb közösségi szórakoztató épület. 

 
építési 
övezet  

Telekalakításra  
vonatkozó előírások 

építmények elhelyezésére  
vonatkozó előírások 

építményekre  
vonatkozó előírások

 Legkisebb telek-  legkisebb legnagyobb 
 

terület 
m2 

Szélesség 
M 

mélység 
m 

építési 
mód  

Előkert 
m 

Zöld-
felület 

% 

Beépített-
ség 
% 

Ép.mag. 
m 

szintter. 
mut. 

Gksz 2000 35 50 sz 5,0 35 35 8,0 0,5  

 
Különleges terület 

10.§ 

(1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények 
különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a 
környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) 

(2) A különleges területek a célzott felhasználás, valamint az elhelyezhető épületek, építmények 
szempontjából az alábbi területekre tagolódnak: 

a) Különleges mezőgazdasági terület (K-mg) mezőgazdasági célú üzemi terület. 
b) Különleges egyéb terület (K-e) az erdészház, erdei iskola területe 

(3) A különleges mezőgazdasági területen elhelyezhető: 

a) növénytermesztés, állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezek feldolgozásához és tá-
rolásához kapcsolódó építmények, 

b) vendéglátó, turisztikai létesítmény (fogadó, panzió) 
c) különleges esetben elhelyezhető maximum 2 szolgálati lakás 

(4) A különleges egyéb területen elhelyezhető: 

a) vendéglátó, turisztikai létesítmény (fogadó, panzió) 
b) különleges esetben elhelyezhető maximum 2 szolgálati lakás 
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(5) A különleges területek részletes paraméterei: 

építési 
övezet  

Telekalakításra  
vonatkozó előírások 

építmények elhelyezésére  
vonatkozó előírások 

építményekre  
vonatkozó előírá-

sok 
 Legkisebb telek-  legkisebb legnagyobb 

 
terület 

m2 
Szélesség 

M 
mélység

m 
építési 
mód  

Előkert 
m 

Zöld-
felület 

% 

Beépített-
ség 
% 

Ép.mag.
m 

szintter. 
mut. 

K-mg 5000 - - Sz  - 30 20 6,0 0,6 

K-e 5000 - - Sz  - 70 15 6,0 0,3 

 

III. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 

Különleges terület 

11.§ 

(1) A különleges területek a célzott felhasználás, valamint az elhelyezhető épületek, építmé-
nyek szempontjából az alábbi területekre tagolódnak: 

a) Különleges, temető (K-t) 

(2) A K-t övezetre - temető, kegyeleti és emlékparkra vonatkozó - részletes előírások a követ-
kezők: 

a) A régi temetőrész kegyeleti parkként kezelendő. 

b) A temetők területére az 1999. évi XLIII. törvény és a 145/1999(X.1.) Korm. Rendelet elő-
írásait kell alkalmazni.  

c) A temető területén csak sírhelyek, a temető üzemeltetéséhez szükséges építmények, 
egyházi építmények és parkolóhelyek létesíthetők. 

d) A temető területén belüli fejlesztés csak fejlesztési-kertépítészeti terv alapján készülhet. 

e) A temető területén a fejlesztési tervnek megfelelően előfásítást kell végezni, a zölddel 
való fedettség, min 50% kell legyen. 

f) A területen a teljes közműellátás, és burkolt út biztosítandó. 

g) Urnás temetés csak normál méretű sírhelybe történjen, a temető területén szabadon álló 
urnafal, urnafal-kerítés nem létesíthető 

 

Zöldterületek, zöldfelületek 

12.§ 

(1) Zöldterület az állandóan növényzettel fedett közpark, közkert, egyéb közhasználatú zöldfe-
lület területe. 
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(2) A Z övezetben a vonatkozó országos érvényű jogszabályban2 meghatározott épületek, 
építmények helyezhetők el. A telek 2%-os mértékéig, de legfeljebb 2 db 90 m2-es épület 
építhető. Megengedett építménymagasság 4,2 m, szabadonálló beépítési mód megenge-
dett. 

(3) A Z övezetben kizárólag honos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő növényfajok tele-
píthetők. 

(4) A zöldterület övezeteiben az egyes telkek legalább 85%-át zöldfelülettel borítottan kell ki-
alakítani. 

(5) A zöldterület övezeteiben a zöldfelülettel borított telekrész legalább 1/3-át háromszintű 
(gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani. 
Kizárólag egyszintű növényzet (gyep) a telkek zöldfelülettel fedett részének legfeljebb 1/2-
ét boríthatja. Az egyszintű növényzetbe a gyepes sportpálya és a vízfelület 100 % mértékig, 
a műanyag gyepráccsal borított és gyepesített terület 50% mértékig beszámítható. 

(6) A zöldterületeken elhelyezésre kerülő kerti építmények kizárólag tájba illő építészeti ki-
alakításúak (hagyományos anyaghasználatúak és felületi kiképzésűek, színezésűek) lehet-
nek. 

(7) A Z jelű övezetben parkolót csak a zöldterületet igénybevevők számára előírt parkoló-
férőhely elhelyezése céljára szabad létesíteni. Parkolót csak fásítva lehet kialakítani, mely-
ben 4 gépmű-állásonként legalább egy, legalább kétszer iskolázott lombos fát kell telepíte-
ni.  

(8) A település zöldfelületeinek megóvása érdekében: 

c) meglévő fát, ill. növényzetet kivágni csak rendkívül indokolt esetben lehet.  
d) a fák kivágásáról és pótlásáról a vonatkozó országos érvényű jogszabály vonatkozó elő-

írásainak megfelelően kell gondoskodni. 
e) az engedély alapján kivágott, elhalt, továbbá engedély nélkül eltávolított növényzet pót-

lásáról jellegének és értékének megfelelően, legalább az 1 m magasságban mért törzs-
átmérő mértékéig kell a növényzet kivágójának gondoskodnia. 

 
Erdőterület 

13.§ 

(1) A erdőterületek funkciójuk és az elhelyezhető építmények szerint az alábbi övezetekre tago-
lódnak: 
a) védett erdő (Ev) 
b) egészségügyi-szociális, turisztikai erdő (Ee). 

(2) Az erdőterület övezeteinek részletes előírásai az alábbiak: 

Öve-
zeti jel 

beépíthető telek 
min.nagysága(ha) 

beépítettség max. mértéke
(%) 

beépítés módja max. építmény-
magasság(m) 

Ee 10 0,3 SZ 4,5  

(3) Védett erdőövezetbe (Ev) a Nemzeti Park területén, Országos Ökológiai hálózat magterüle-
tén, Btv. kiváló termőhelyi adottságú területén található, nyilvántartott erdőterületek tartoz-
nak. Ev övezetben épületek nem alakíthatók ki, kizárólag az ismeretterjesztést és turizmust 

                                                            
2 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 27. §. (4) 
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szolgáló nem épület jellegű építmények helyezhetők el. A műszaki infrastruktúrahálózat és 
építményeinek elhelyezése (közmű és közút építése) a természetvédelmi hatóság által meg-
határozott feltételekkel történhet. Védett erdőövezetben a táji, természeti értékek megőrzése, 
a természetes, ill. természet-közeli ökoszisztémák megóvása biztosítandó. 

(4) Egészségügyi-szociális, turisztikai erdő övezetben (Ee) a (3) és bekezdésben felsorolt léte-
sítményeken túlmenően az erdő közjóléti rendeltetésének megfelelő épületek helyezhetők el: 
a) a testedzést és turizmust szolgáló építmény, pl: turista és menedékház, erdei tornapálya 

stb., 
b) sportpályák, 
c) vendéglátó létesítmények. 

(5) Az erdőterületeken létrehozott épületek, építmények kizárólag tájba illő kialakítással, hagyo-
mányos szerkezettel, hagyományos színezéssel, 30°-42°közötti tető hajlásszöggel létesíthe-
tők. 

(6) Az erdőterületeken kizárólag áttört kialakítású, vadvédelmi kerítés létesíthető. 

(7) A tájkarakter erősítése és a természetközeli élőhelyek védelme érdekében az erdőterülete-
ken – különösen az Ev övezetben - erdőtelepítés, erdőfelújítás során lehetőség szerint a 
termőhelyi adottságoknak megfelelő honos fafajok telepítendők, ill. természet- és környezet-
kímélő gazdálkodási módszerek alkalmazandók. 

 
Mezőgazdasági területek általános előírásai 

14§ 
(1) A kialakult jellegzetes településszerkezet megtartása, a hagyományos tájhasználat és a táji, 

természeti értékek megőrzése érdekében a mezőgazdasági területek a telekalakítás és az 
épületek, építmények elhelyezése szempontjából az alábbiak szerint tagolódnak: 

a) Kertes (Mk),  

b) Általános (Má), 

(2) A mezőgazdasági területekre az alábbi általános előírások vonatkoznak: 

a) lakókocsi, lakókonténer, egyéb mobil jellegű építmény a mezőgazdasági területeken 
még átmenetileg sem helyezhető el, 

b) önálló reklámhordozók, hirdető berendezések, nyilvános illemhelyek nem helyezhetők 
el, 

c) vízfolyások mentén 50-50 m-es sávban, állóvizek mentén 100 m-es sávban épületek, 
építmények nem helyezhetők el, a gyep művelésű területhasználat megőrizendő, 

d) mezőgazdasági területeken - különösen a „korlátozott használatú” mezőgazdasági terü-
leteken - ösztönözni kell a kemikáliák használatának korlátozását, környezetkímélő me-
zőgazdasági művelés folytatására kell törekedni, 

e) a csatornahálózatba nem bekapcsolható mezőgazdasági területen bármely szennyvizet 
eredményező létesítmény csak akkor üzemeltethető, ha a szennyvíz gyűjtése és átme-
neti tárolása zárt, szivárgásmentes tárolóban történik. Szippantott szennyvíz csak kije-
lölt szennyvíztisztító-telepre szállítható, 

f) az egyes övezetekben elhelyezhető épületek kizárólag a helyi építési hagyományoknak 
megfelelő, tájba illő építészeti kialakítással, magastetővel létesíthetők, 
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g) az egyes övezetekben a már beépített telkeken a beépítettség az adott övezetben 
meghatározott mértékig növelhető. Ha a telek beépítettsége az övezetben megengedett 
mértéket meghaladja, a meglévő épület felújítható, a korábbi beépítettség mértékéig át-
építhető, de tovább nem bővíthető. 

h) állatok tartása az önkormányzat állattartási rendeletében előírt környezetvédelmi, köz-
egészségügyi előírások betartásával történhet, 

i) kerítés csak sövénnyel vagy cserjesávval takart drótfonatból vagy fából készíthető, tö-
mör kerítés a mezőgazdasági övezetekben nem létesíthető. 

j) mezőgazdasági területeken energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhető, 

k) művelési ág váltásához, művelés alól kivonáshoz és a művelés alól kivett területe újra-
hasznosításához a természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges, 

l) országos jelentőségű védett természeti területen és egyben ökológiai hálózat 
pufferterületén szántó művelési ágban építmény nem helyezhető el, 

 
Kertes mezőgazdasági terület  

15 § 

(1) A kertes mezőgazdasági terület a telekalakítás és az épületek, építmények elhelyezése szem-
pontjából az alábbi övezetekre tagolódik: 

a) Mk-1: borvidéki, faluszéli, szőlőművelés és gazdasági épület mellett, lakófunkciót 
is megengedő, borvidéki kertes övezet, 

b) Mk-2: kertes övezet, borvidéki kertes övezet, 

c) Mk-3: nagy telkes, kertek 
(2) A kertes mezőgazdasági terület övezeteiben kialakítható legkisebb telek nagysága 1500 m2, 

szélessége min. 12 m, maximális épületnagyság 100 m2 

(3) A kertes mezőgazdasági terület övezeteinek részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmaz-
za: 

övezeti 
jel 

Épület 
típus 

beépíthető telek 
min. nagysága 

(m2) 

beépíthető telek 
legkisebb széles-

sége (m) 

beépítés 
módja 

beépítettség 
max. mértéke 

(%) 

max. építmény-
magasság (m) 

Mk-1 G, L 2700 18 SZ 3 4,0 

Mk-2 G 2700 18 SZ 3 4,0 

Mk-3 G 1 ha 25 SZ 1,5 4,0 
SZ: szabadon álló 

(4) Az Mk-1 (borvidéki, faluszéli kertes) övezetben kizárólag a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, 
bortárolást, borturizmust szolgáló épületet, építmény, továbbá pince és ezek megléte mellett 
lakófunkció helyezhető el. 

(5) Az Mk-1 övezetben épületek, építmények kizárólag akkor helyezhetők el, ha a telek legalább 
80 %-a kertműveléssel hasznosított. Szőlőkataszteri területen szőlőműveléshez kötött az 
építési lehetőség. 
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(6) A Mk-2 (borvidéki kertes) övezetben - kataszteri besorolástól függetlenül - kizárólag a szőlő-
termesztéshez és -feldolgozáshoz, bortárolást, borturizmust szolgáló épületet, építmény, to-
vábbá pince helyezhető el. 

(7) A gazdasági épülettől különállóan épített, vagy a gazdasági épülethez csatlakozó pince kizá-
rólag földborítással, és füvesítéssel alakítható ki. 

(8) A kertes mezőgazdasági területen a táj karakter megőrzésére a meglévő építészeti hagyo-
mányokhoz igazodó épületek helyezhetők el. Az alábbiak szerint: 
a) Az új épületeket a borvidék szőlős területeire jellemző vakolat architektúrával és magas 

tetővel kell megépíteni . 
b) Ha az épület fő tömegének völgy-felöli homlokzat-szélessége 7 méternél kisebb, abban 

az esetben a tető felépítményt esésvonallal párhuzamos nyeregtetővel kell kialakítani , 
igazodva a régi pincék építészeti hagyományaihoz. 

(9) Az építési hely meghatározásánál az alábbiakat kell figyelembe venni: 

a) az építési hely határvonalai:  
• építési határvonal az előkertben a telek szélétől 5 m-re, igazodó 
• építési határvonal az oldalkertben: a telek szélétől 3 m-re, 
• építési határvonal a hátsókertben: a telek szélétől 10 m-re húzódik. 

b) az épületek közötti legkisebb tűztávolságot (az épületek tényleges homlokzatmagassága) 
minden esetben be kell tartani, 

(10) A kertes mezőgazdasági területen állattartó gazdasági épület, valamint üzemi méretű (saját 
szükségletet meghaladó mennyiséget előállító) mezőgazdasági épületek (pl.: terményfeldol-
gozó, mezőgazdasági gépjavító) nem helyezhetők el. 

(11) Kerítés a kertes mezőgazdasági övezetekben kizárólag szőlőkordonból, élősövényből, vagy 
dróthálóból, max 150 cm magasságig, lábazat nélküli kialakítással, a mezőgazdasági utak 
tengelyétől 3-3 méterre létesíthető. 

 
Általános mezőgazdasági terület  

16.§ 

(2) Az általános mezőgazdasági területbe a szabályozási terven „Má” jellel jelölt mezőgazdasági 
területek tartoznak. 

(3) Az általános mezőgazdasági terület a telekalakítás és az épületek, építmények elhelyezése 
szempontjából az alábbi övezetekre tagolódik: 

a) Má-1: borvidéki általános 
b) Má-2: jellemzően gyep, vagy gyümölcsös 
c) Má-3: hagyományos árutermelő mezőgazdasági övezet. 

(4) Az általános mezőgazdasági terület övezeteinek részletes előírásait az alábbi táblázat tartal-
mazza: 

övezeti 
jel 

Épület 
típus 

beépíthető min. 
teleknagyság 

(m2) 

beépíthető 
min. széles-

ség (m) 

beépítés 
módja 

max. beépíté-
si 
% 

(max beépített 
alapterület) 

max. épít-
mény magas-

ság (m) 

Má-1 G 20 000 (2 ha) 50 SZ 2 
(800 m2) 4,0 
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Má-2 G, L 50 000 (5ha)  100 SZ 1 
(1000 m2) 4,0* 

Má-3 G 200 000 (20ha) 100 SZ 0,3 
(1000 m2) 4,0* 

SZ: szabadon álló,G: gazdasági épület, L: lakóépület 
* terményszárító, silótorony magassági korlátozás nélkül, takartan elhelyezhető, birtok központ kialakítására a beépítés 
maximálása nem vonatkozik 

(5) A mezőgazdasági övezetekben a kialakítható legkisebb telek nagysága 3000 m2, kivéve az út 
és közművek számára kialakításra kerülő telkeket. 

(6) Az Má-1 övezetben kizárólag a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást, borturizmust 
szolgáló épület és építmény továbbá terepszint alatti építmény (pince) helyezhető el. 

(7) Az Má-1 övezetben épületek, építmények kizárólag akkor helyezhetők el, ha a telek, illetve 
birtoktest legalább 75 %-a szőlőműveléssel hasznosított. 

(8) Az Má-1 övezetben az a szőlőbirtokos, kinek egy borvidéken legalább 5 hektár, de több tagban 
lévő földterülete van, egyik 2 hektár alatti telkén birtok központot építhet Btv.39 § (1) g pontja 
előírásainak betartása mellett.  

(9) Az Má-2 övezetben a lakóépület alapterülete az övezetben megengedett beépítési % felét nem 
haladhatja meg, de — a tájkarakter megőrzése érdekében — legfeljebb 200 m2 lehet. Lakóépület 
kialakítása kizárólag a gazdasági épület(ek) kialakításával egy időben, vagy azt követően történ-
het. 

(10) Az Má-2 övezetben, amennyiben a telek min 51%-a szántó művelési ágba tartozik, a Btv. 39.§ 
(1) b) értelmében épület csak 20 ha telekméret esetén létesíthető. 

(11) Az Má-2 övezetben, amennyiben a telek min 51%-a gyep művelési ágba tartozik, a Btv. 39.§ (1) 
c) értelmében épület csak 5 ha telekméret esetén létesíthető. 

(12) Az Má-2 övezetben, amennyiben a telek min 51%-a gyümölcs művelési ágba tartozik, a Btv. 
39.§ (1) i) értelmében épület csak 3 ha telekméret esetén létesíthető. 

(13) Az Má-2, Má-3 általános mezőgazdasági övezetekben több telekből álló birtok alakítható ki, 
melynek területe legalább 50 ha. Birtoktest esetén az övezetben meghatározott legnagyobb be-
építhetőség a birtoktesthez tartozó összes telek területe után számítva csak az egyik telken is 
kihasználható (birtokközpont), ha a telkek területe legalább a 20 000 m2-t eléri. A beépítés a 
szomszéd telkek rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, továbbá a természeti érték 
megőrzését nem veszélyezteti. Birtoktestként valamennyi mezőgazdasági terület figyelembe ve-
hető. A beépített terület nagysága a birtok összterületének 1%-át és a beépített telek területének 
25%-át nem haladhatja meg. Birtok központ kialakításánál a Btv.39 § (2) előírásait kell betartani. 

(14)  Az Má-2, Má-3 övezetekben kialakított birtokközpont telkének legalább 40 %-át zöldfelületként 
kell kialakítani. A birtokközpont körül tájképvédelmi céllal legalább 10 m széles, honos növényfa-
jokból álló, többszintű növénysáv (fasor, alatta cserjesávval) létesítendő. 

(15) Birtokközponton lakófunkciót szolgáló épület is elhelyezhető. A lakóépület alapterülete az 
övezetben megengedett beépítési % felét nem haladhatja meg, de — a tájkarakter megőrzése 
érdekében — legfeljebb 500 m2 lehet. Lakóépület kialakítása kizárólag a gazdasági épület(ek) 
kialakításával egy időben, vagy azt követően történhet, maximális építménymagassága 4,0 m. 

(16) Birtokközponton elhelyezett épület együttes, épület, létesítmény építési engedélyezése előtt elvi 
engedélyben kell tisztázni törvényi keretek, az előírt szabályozás betartását. Távlati felvételbe 
illesztett látványterven kell bemutatni a tájkarakter megőrzését. Települési építészeti tervtanács 
jóváhagyó véleménye alapján hagyható jóvá az elvi engedély és az építési engedély is.  
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(17) Általános mezőgazdasági terület övezetben (Má) az építési hely határvonalai: 

• építési határvonal az előkertben: a telek szélétől 10 m-re, 

• építési határvonal az oldalkertben: a telek szélétől 10 m-re, 

• építési határvonal a hátsókertben: a telek szélétől 15 m-re húzódik. 

(18) Kerítés kizárólag fából, vagy szőlő, cserjesávval takart drótfonatból építhető. Tömör kerítés a 
mezőgazdasági övezetekben nem létesíthető. 

 
Vízgazdálkodási területek (V) 

17.§ 

(1) A vízgazdálkodási területek a közigazgatási területen az alábbi övezetekre tagolódnak: 

a) vízfolyások övezete (Vg) 

(2) A vízfolyások, csatornák mentén a fenntartás számára a vonatkozó országos érvényű jogsza-
bályban meghatározott szélességű parti sáv biztosítandó. A parti sávban épületek nem helyezhe-
tők el, kizárólag gyep vagy nádas művelési ágú terület alakítható ki. 

(3) A vízfolyásokat, állóvizeket kísérő erdő-, gyepterületek és nádasok megtartása kötelező, más 
művelési ágba nem sorolhatók, legfeljebb a gyepterületek ligetes fásítása engedélyezhető. Fásí-
tás kizárólag az adott termőhely adottságainak megfelelő honos fafajokkal történhet. 

 

Közlekedési területek (Köu) 

18.§ 

(1) A közlekedési területek területfelhasználási egységébe tartoznak az OTÉK szerint meghatáro-
zott, közlekedést szolgáló területek.  

(2) A közlekedési területek szabályozási szélessége a szabályozási tervlap szerinti. A közúti közle-
kedési területek közül a Szabályozási Terven a Köu jellel megkülönböztetett terület az országos 
utak területe. 

(3) A közlekedési területen belüli bármilyen építmény elhelyezése, bármilyen építési tevékenység az 
illetékes közlekedési hatóság és a közlekedési létesítmény kezelőjének hozzájárulásával, és elő-
írásai szerint történhet. 

(4) Közlekedési célra területet alakítani, felhasználni csak a vonatkozó ágazati szabványoknak és 
előírásoknak, az OTÉK-nak, és jelen tervnek megfelelően szabad. 

(5) A magánutak kialakítását telekalakítási, és, a közforgalom számára megnyitottak esetében, 
útépítési engedélyezési terv készítése során kell meghatározni, jelen előírások, és az érintett 
szakhatóságok állásfoglalásának figyelembe vételével. A magánutakat a közútnak megfelelő 
paraméterekkel kell kialakítani. 

(6) Az országos utak külterületi szakaszai mentén védőtávolság van. A védőtávolságon belüli 
bármilyen építmény elhelyezése, bármilyen építési tevékenység csak a közlekedési létesítmény 
kezelőjének hozzájárulásával, és előírásai szerint történhet. A települést érintő jelenlegi és terve-
zett országos mellékutak mentén a védőtávolság értéke a tengelytől mért 50-50 m. 

(7) A település közútjainak tervezési osztályba sorolása: 
• Tervezett országos mellékút (Vigántpetend-Monoszló): K.V.C.,  
• 7312j. út: K.V.C.,  
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• 73117j. út: K.V.C., B.V. c-B., 
• 73118j. út: K.V.C., B.V. c-B., 
• helyi kiszolgáló (lakó) utak: B.VI. d-D., 
• önálló kerékpárutak: K.VII., B.VII. 
• önálló gyalogutak: K.VIII., B.VIII. 
• helyi külterületi utak: K.VI.C. 

(8) A helyi külterületi utak mentén építmény az úttengelytől 6-6 méterre helyezhető el. 

(9) A parkolást, rakodást az OTÉK előírásainak megfelelően, telken belül kell megoldani. 
Amennyiben a telken belüli parkolás fizikailag megoldhatatlan, vagy aránytalanul nagy ne-
hézségekkel járna, a saját telken kívüli parkolás helyi parkolási rendelet alapján engedélyez-
hető. 

(10) A saját telken kívüli parkolás feltételeit az Önkormányzat helyi parkolási rendeletben, a jog-
szabályban meghatározott módon határozza meg. 

 

Közművek és közműlétesítmények 

19.§ 

(1) A közüzemi közműhálózatokat és közműlétesítményeket, távközlési és adatátviteli hálózato-
kat közterületen, vagy a közmű üzemeltető telkén belül kell elhelyezni. Ettől eltérő esetben 
szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a helyet biztosítani. Az elhelyezésnél az OTÉK előírásait, va-
lamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat be kell tartani. 

(2) A közműhálózatok és létesítmények ágazati előírások szerinti biztonsági övezetének is közte-
rületre kell esni, ettől eltérő esetben szolgalmi jog bejegyzéssel kell a területet biztosítani. 
Közművek számára szolgalmi jogi bejegyzést csak olyan telekrészre szabad bejegyezni, ahol 
építési korlátozást nem okoz. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az ille-
tékes üzemeltető hozzájárulása esetén engedélyezhető. 

(3) Új közművezetékek létesítésekor és egyéb építési tevékenység (útépítés, építmény-, épület-, 
műtárgy- építés stb.) esetén a kivitelezés során a meglévő közművezetékek nyomvonalával, 
vagy közműlétesítmények telepítési helyével ütköző építéseknél a meglévő közművezetékek, 
vagy közműlétesítmények kiváltását, vagy szabványos keresztezését ágazati előírások sze-
rint kell kivitelezni. 

(4) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor, szab-
ványos keresztezés kiépítésekor annak egyidejű rekonstrukciójáról is gondoskodni kell. A ki-
váltandó feleslegessé vált közműveket fel kell bontani, felhagyott vezeték nem maradhat a 
földben. 

(5) Új útépítésnél, útrekonstrukciónál a tervezett közművek egyidejű kiépítéséről illetve a meglé-
vő közművek egyidejű rekonstrukciójáról gondoskodni kell. 

(6) Épületek építésére engedély a Btv. előírásainak megfelelő közművesítés biztosítása esetén 
adható. 

(7) Az új beépítésekhez önálló közműbekötések létesítendők. 

(8) A közlekedés fejlesztést, a területfejlesztést a közműágazati fejlesztési tervekkel egyeztetni 
kell a célszerű közös kivitelezés érdekében. 

(9) A közművezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) a gazdaságos terü-
lethasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati 



Szentjakabfa 
Településrendezési terv 

Pro Arch. Építész Stúdió 
Bp. 1085 József krt. 36.  T/F 3031075, 06-20-960-50-41, proarch@t-online.hu 

vezető tervező: R.Takács Eszter TT1-2883/01                                          29 
 

összes közmű elhelyezési lehetőségét kell figyelembe venni. A csak távlatban várható köz-
mű számára is a legkedvezőbb nyomvonal fektetési helyet szabadon kell hagyni. 

(10) Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a városképi megjelenítés-
re, esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni. 

(11) Mindennemű építési tevékenységnél a meglevő és megmaradó közművezetékek vagy 
közműlétesítmények védelméről gondoskodni kell. 

(12) A talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében szennyvizek szikkasztása még átme-
netileg sem engedélyezhető. 

(13) A lakó, településközpont vegyes, gazdasági és a kertes területeken az építési engedéllyel 
egy időben engedélyeztetni kell és meg kell építeni, a szennyvízhálózat megépítéséig,- át-
menetileg a megfelelően méretezett, egyedi közműpótló berendezést (egyedi szennyvíz-
tisztító berendezés vagy zárt szennyvíz tárolót). Nem engedélyezhető, átmeneti jelleggel 
sem lélegeztető tavas szennyvíztisztító berendezés.  Az engedélyezési eljárás mellett, a tu-
lajdonos köteles egy nyilatkozatot mellékelni, hogy a szennyvíz vezeték megépítése után 
az elvezető hálózathoz csatlakozik.  

(14) Az ipari szennyvizeket a közcsatornákba csak megfelelő előtisztítás után szabad bevezetni. 
A szükséges előtisztítást a keletkezés telkén belül, a hatóságok által előírt mértékben kell 
elvégezni. 

(15) Táv-és hírközlési antennák csak építési engedéllyel helyezhetők el. Táv- és hírközlési an-
tennák telepítéséhez az engedély kiadásának feltétele, hogy előzetesen városképi és táj-
képi vizsgálat készüljön, az önkormányzattal egyeztetett helykijelölési eljárás lefolytatásra 
kerüljön. 

 

IV. KÖRNYEZETI FELTÉTELEK 

 
A levegő védelme 

20.§ 
(1) Levegőterhelést okozó tevékenység kizárólag abban az esetben folytatható, ha az elérhető 

legjobb technika alapján jogszabályban3, ill. a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság 
egyedi eljárásának keretében megállapításra kerülő kibocsátási határértékeket teljesíteni 
tudja. 

a) Levegőtisztaság-védelmi szempontból ökológiailag sérülékeny terület4. 

b) Balaton-felvidéki Nemzeti Park területe 

c) ex lege védett források, barlangok 

d) erdők kivéve elsődleges rendeltetésük szerint védelmi célokat szolgáló erdők közül a 
településvédelmi erdők, valamint az új létesítmények védelmi övezetében létrehozott er-
dősávok 

e) történelmi borvidék szőlőterületei 

                                                            
3 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet előírásai 
4 14/2001. (V.9.) KÖM-EüM-FVM rendelet 2.sz. melléklet II.pontja szerint 
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(2) Levegőtisztaság-védelmi szempontból védelmi övezetet igénylő tevékenység5 kizárólag a 
gazdasági területeken és kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha védő övezete la-
kóterületet, vegyes területet, üdülőterületet, rekreációs célú területet (rekreációs funkciójú 
különleges terület, zöldterület), továbbá természetvédelmi szempontból értékes területet 
(védett természeti terület, ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosó területe) nem 
érint.  

(3) Nagylétszámú állattartás6 a belterület határától számított 1000 m távolságon belül nem foly-
tatható. 

(4) Diffúz légszennyezést okozó tevékenységek kizárólag zárt térben, vagy a kiporzás meg-
akadályozása esetén (pl. felület megfelelő anyagokkal való kezelése, nedvesen tartása, 
stb.) folytatható. 

(5) Kellemetlen szagot, bűzt okozó tevékenységek kizárólag gazdasági területeken folytatha-
tók, ha megfelelő technológiai alkalmazásával (pl. felület nedvesítése, elszívási technoló-
gia) a légszennyező anyagok, ill. a bűzanyagok külső légtérbe való kijutása, ill. terjedése 
megakadályozható. A lakosságot zavaró mértékű bűzt okozó létesítmény nem helyezhető 
el, nem üzemeltethető. 

 
A felszíni- és felszín alatti vizek védelme 

21.§ 

(1) A település a felszín alatti vizek érzékenysége szempontjából érzékeny, illetve kiemelten 
érzékeny besorolású7.  

(2) A település külterületének egy része a felszín alatti vizek és a földtani közeg szennyező-
déssel szembeni érzékenysége szempontjából érzékeny, illetve kiemelten érzékeny beso-
rolású8. A közigazgatási területen kizárólag olyan tevékenységek folytathatók, ill. technoló-
giák alkalmazhatók, amelyek során a vonatkozó országos érvényű jogszabályokban9 előírt 
határértékek teljesíthetők. 

(3) Új beépítésre szánt terület kizárólag abban az esetben alakítható ki, ha a területen csator-
nahálózat épül ki, vagy annak megépítéséig átmeneti jelleggel közműpótló berendezés 
(házi szennyvíztisztító, zárt szennyvíztároló) kiépíthető. Meglévő beépítésre szánt területe-
ken létesítmények kizárólag abban az esetben létesíthetők, ha átmeneti jelleggel a szenny-
vizek közműpótló berendezésbe (házi szennyvíztisztító, zárt szennyvíztároló) illetve köz-
csatorna-hálózatba vezetése biztosítható. A szennyvizek szikkasztása még átmenetileg 
sem engedélyezhető. A tisztított szennyvizek felszín alatti vízbe történő közvetett és köz-
vetlen bevezetése tilos. 

(4) A beépítésre nem szánt területeken, amennyiben nincs lehetőség a közcsatornára történő 
csatlakozásra, bármely szennyvizet eredményező létesítmény építése csak a környezetvé-
delmi és a vízügyi hatóság által elfogadott vízzáró szennyvíztároló, ill. egyedi szennyvíz el-
helyezési kislétesítmény (korszerű csatorna-közműpótló) megléte esetén engedélyezhető.  

                                                            
5 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 
6 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 7.2. 
7 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2.sz melléklete 
8 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 
9 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni 
védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 
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(5) Káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek a közcsatornába, ill. szennyvízgyűj-
tőbe nem vezethetők. A káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizeket a közcsa-
tornába vezetés előtt a telephelyen belül előtisztítani, ill. előkezelni kell. A közcsatornába 
kizárólag a vonatkozó jogszabályok10 előírásainak megfelelő szennyvizek vezethetők.  

(6) 20 illetve annál több gépkocsit befogadó parkoló csak olyan módon alakítható ki, hogy a 
felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz. A fenti esetben, valamint gazdasági terüle-
teken belül kialakított útburkolatoknál a csapadékvíz csak hordalék- és olajfogó műtárgyon 
keresztül vezethető a csapadékvíz-elvezető hálózatba. 

(7) Ásott kutakba, csapadékvíz-csatornákba, csapadékvíz-elvezető árkokba, továbbá élővízfo-
lyásba szennyvizet, vagy az állattartás hulladékait tartalmazó csurdalékvizet még előtisztí-
tás után, vagy tisztítottan sem szabad bevezetni. 

(8) A fokozottan érzékeny területen a tisztított szennyvizek felszín alatti vízbe történő közvetett 
vagy közvetlen bevezetése is tilos.  

(9) A felszíni vizekbe a vonatkozó jogszabály11 szerinti 4. általánosan védett vízminőség-
védelmi területi kategóriának megfelelő minőségű csapadékvíz és szennyvíz vezethető, 
amennyiben a befogadó időszakos vízfolyás, úgy a 3. kategóriára vonatkozó határértéket 
kell betartani. 

(10) A felszíni vizek bármilyen jellegű szennyezése tilos. A vízfolyások környezetében nem foly-
tathatók olyan tevékenységek, melyek veszélyeztetik a felszíni vizek, továbbá a talaj- és a 
talajvizek állapotát, és talaj vagy talajvízszennyezést okozhatnak, így különösen 

(11) Nagylétszámú állattartás a vízfolyások legalább 200 m-es körzetén belül nem folytatható, 

(12) növényvédelmi tevékenység a vízfolyások környezetében a növényvédőszer veszélyessé-
gétől függően 5-200 m-en belül nem folytatható12.  

(13) A felszíni vizek öntisztulásának elősegítése miatt a vízparti sávban a természetközeli ná-
das, ligetes fás társulások, természetközeli ökoszisztémák védelmét biztosítani kell. 

(14) A felszíni vízfolyások mederrendezésénél a természetes vízparti vegetációt, a természetes 
élőhelyek védelmét a tervezés és kivitelezés során biztosítani kell. A rendezéssel megbon-
tott árkok rézsűjét biológiai védelemmel kell ellátni. 

(15) A vízmedrek feliszapolódását, kedvezőtlen változását okozó, természetes állapotát vagy 
funkcionális működését befolyásoló területhasználat, tevékenység nem folytatható. 

 
A talaj védelme 

22.§ 

(1) Talajszennyezés veszélyével járó tevékenységek a szennyezést kizáró (a tevékenységtől 
függően víz-, szénhidrogén-, stb. záró) aljzaton végezhetők. Mezőgazdasági területen trá-
gya, trágyalé kizárólag zárt tárolóban gyűjthető. 

(2) A fejlesztési területek kialakítását úgy kell megvalósítani, hogy a létesítmények elhelyezése 
a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa. A művelés alóli kivo-
násokat a beépítés ütemének megfelelően kell végrehajtani, a művelés alóli kivonásig az 
eredeti művelési ágnak megfelelő területhasznosítást kell folytatni. 

                                                            
10 Lásd: 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet és 204/2001. (X.26.) Korm. rendelet hatályos előírásai 
11 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 
12 Lásd: 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 29.§-a 
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(3) Épületek, létesítmények elhelyezésekor a terület előkészítése során a beruházónak a hu-
muszos termőréteg védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosítá-
sáról gondoskodnia kell. A humuszos termőréteget lehetőség szerint a beruházással érin-
tett területen kell elhelyezni, a felesleges humuszt értékesíteni, vagy más területen elhe-
lyezni kizárólag a talajvédelmi hatóság nyilatkozata alapján lehet. Az építési munkák során 
biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a termőföld minőségében kárt ne okozzanak, 
szennyező anyag a talajba ne kerülhessen.  

(4) Feltöltések kialakítására kizárólag talajvédelmi szempontból minősített, vagy szabványosí-
tott termék és anyag használható. Környezetet károsító anyag, ill. veszélyes hulladék al-
kalmazásának gyanúja esetén az I. fokú építésügyi hatóság az engedélyezési eljárás kere-
tében elrendelheti a feltöltésre szánt anyagok vizsgálatát. 

(5) A telkeken belül rézsűk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsű állékonysága és a 
rézsűről lefolyó csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése a telek területén belül rendezet-
ten biztosítható legyen. 

 

Hulladékelhelyezés 

23.§ 

(1) A keletkező kommunális szilárd hulladékok rendezett gyűjtését és a szükséges időközön-
kénti elszállítását biztosítani kell. A keletkező hulladékok kizárólag kijelölt hulladéklerakó 
helyre szállíthatók. 

(2) Lakó- és vegyes területen veszélyes hulladékot13 eredményező tevékenységek kizárólag a 
lakosság ellátását szolgáló tevékenységek folytatása esetén engedélyezhetők (pl.: fotóla-
bor, gyógyszertár, fogorvos, javítószolgáltatások stb.). Veszélyes hulladékokat eredménye-
ző tevékenységek rekreációs célú különleges területeken nem folytathatók. 

(3) A keletkező veszélyes hulladékokat az ártalmatlanításig, ill. az elszállításig a vonatkozó 
jogszabályokban14 előírt módon, hulladékfajtánként elkülönítetten kell gyűjteni és környe-
zetszennyezés nélkül tárolni. 

(4) A település közigazgatási területén kívül keletkezett veszélyes hulladékok a közigazgatási 
területen nem tárolhatók és nem dolgozhatók fel. 

  
Környezeti zaj elleni védelem 

24.§ 

(1) Zajt kibocsátó, rezgést okozó létesítmény kizárólag abban az esetben üzemeltethető, ill. 
környezeti zajt okozó tevékenység abban az esetben folytatható, ha az általa okozott kör-
nyezeti zaj, rezgés a zaj ellen védendő létesítmények környezetében az országos érvényű 
zajvédelmi rendeletben15 meghatározott, illetve a környezetvédelmi hatóság által a létesít-
ményre megállapított zaj- és rezgésterhelési határértékeket nem haladja meg.  

(2) A közlekedéstől származó környezeti zajszint a zaj ellen védendő létesítmények környeze-
tében a zajvédelmi rendeletben16 meghatározott határértékeket nem haladhatja meg.  

                                                            
13 Lásd: 16/2001. (VII.18.) KöM. rendelet 1.sz. melléklete 
14 98/2001 (VI.15.) Korm. rend. és a 102/1996 (VII.12.) Korm. rend. hatályos előírásai 
15 Lásd: 27/2008. (XII.3.) KöM-EüM együttes rendelet 
16 Lásd: 27/2008. (XII.3.) KöM-EüM együttes rendelet 
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(3) A település  zaj ellen védendő területei az alábbi zajvédelmi kategóriákba17 tartoznak: 

a) 1. zajvédelmi kategória övezetekbe sorolt területek, 

b) 2. zajvédelmi kategória: Lke, K-e, Lf, Z övezetekbe sorolt területek, 

c) 3. zajvédelmi kategória: Vt övezetekbe sorolt területek, 

d) 4. zajvédelmi kategória: K-m, Gksz övezetekbe sorolt területek. 
 

Településképi és egyéb környezetvédelmi előírások 

25.§ 

(1) A kedvezőtlen településképi látványt nyújtó tevékenységeket a telkeken belül oly módon 
kell elhelyezni, vagy takarásukról gondoskodni (pl. többszintű növényzettel vagy kerítéssel), 
hogy azok közterületről ne okozzanak rendezetlen, kedvezőtlen látványt.  

(2) A telepengedély alapján gyakorolható tevékenységek18 - kivéve a környezetét nem zavaró 
hatású kézműipari tevékenységeket - kizárólag a gazdasági területeken folytathatók.  

(3) A környezetre jelentős mértékben hatást gyakorló tevékenység19 megkezdése előtt környe-
zeti hatásvizsgálatot kell végezni. A környezeti hatásvizsgálat készítésére kötelezett tevé-
kenység kizárólag a környezetvédelmi hatóságtól kapott környezetvédelmi engedély birto-
kában folytatható. 

(4) A település egésze „települési tájképvédelmi terület” területbe, a táj- és településkép-
védelmi, illetve tájkarakter megőrzése szempontjából értékes területekbe tartoznak. A tele-
pülési tájképvédelmi területen: 

a) a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez a vonatkozó jogsza-
bályban meghatározott látványtervet20 kell készíteni, továbbá az elhelyezhetőség 
igazolásához tájesztétikai értékelés készítendő.   

b) új távvezetékek (energia és hírközlő vezetékek) csak terepszint alatt helyezhetők 
el, kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védendő értéket veszélyeztetne, káro-
sítana. 

c) bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet folytatni.  

d) bázisállomások tájbeillesztését látványterv készítésével is igazolni kell. 
 

(5) A Btv és az TSZT „kiemelt jelentőségű települési tájképvédelmi terület” jellel lehatárolt terü-
letbe a tájképi szempontból kiemelkedően értékes, érzékeny, tájképileg kitett területek tar-
toznak. A kiemelt jelentőségű települési tájképvédelmi területen az (7) bekezdés a) pontjá-
ban meghatározottak mellett az alábbi előírások érvényesek: 

a) a művelési ágváltás, illetve a más célú hasznosítás csak az adottságoknak meg-
felelő termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, 
valamint közmű és közút építése érdekében engedélyezhető. 

                                                            
17 27/2008. (XII.3.) KöM-EüM együttes rendeletben meghatározott területi kategóriák: 
1. zajvédelmi kategória: üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi terület 
2. zajvédelmi kategória: lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek 

közül az oktatási létesítmények területei, és a temetők, zöldterület 
3. zajvédelmi kategória: lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület 
4. zajvédelmi kategória: gazdasági terület 
18 Lásd: 358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 
19 Lásd: 20/2001. (II.14.) Korm. rendelet 
20 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 5. melléklet 10.pont 
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b) új távvezetékek (energia és hírközlő vezetékek) csak terepszint alatt helyezhetők 
el. 

c) új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bá-
nyatelek nem bővíthető. 

d) bázisállomások nem létesíthetők, 

e) zöldfelületek kialakítása, növénytelepítés során honos, a termőhelyi adottságok-
nak megfelelő növényfajok telepíthetők.  

f) helyiséget tartalmazó új építmény engedélyezési (bejelentési) tervdokumentáció-
jának részeként kertépítészeti terv készítendő. 

g) az épületeket, építményeket a lehető legjobban terepre kell illeszteni. Egy tagban 
1,0 m-nél nagyobb feltöltések, ill. bevágások, valamint 30 foknál nagyobb hajlás-
szögű rézsűk nem alakíthatók ki. 1,0 m-nél magasabb szintkülönbségek esetén a 
rézsűt lépcsőzve (több tagban) kell kialakítani. Az egyes rézsűk között, legalább 
1,0 m széles zöldfelület, növényekkel beültetett sáv alakítandó ki.  

 

Növények telepítési távolsága ingatlanhatártól 

26.§ 

(1) Belterületen és külterületen kertgazdasági övezetekben: 

a) szőlő és 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb bokor, élősövény eseté-
ben 0,5 m 

b) 3 méternél magasabbra nem növő egyéb fa esetében 1,0 m. 

c) 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa valamint bokor, élősövény ese-
tében 2,00 méter. 

(2) Külterületen kertgazdasági övezeten kívüli területen: 

a) gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszmte, ribiszke és málna-
bokor esetében 0,8 m, 

b) minden egyéb gyümölcsbokor esetében 2,0 m, 

c) birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,5 m, 

d) törpealanyra oltott almafa, meggy, szilva és mandulafa esetében 3,5 m, 

e) vadalanyra oltott alma és körtefa, kajszifa esetében 4,0 m, 

f) cseresznyefa esetében 5,0 m, 

g) dió és gesztenyefa és minden eddig fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,0 m. 

(3) Külterületen kertgazdasági övezeteken kívüli területen amennyiben a szomszédos földterület 
szőlő, gyümölcsös, vagy kertgazdasági ingatlan, szőlőt és gyümölcsfát a (2) bekezdés szerin-
ti ültetési távolságok megtartásával, egyéb bokrot vagy fát az alábbi ültetési távolságok meg-
tartásával lehet ültetni: 

a) 1 méternél magasabbra nem növő bokor, élősövény esetében 0,8 m. 

b) 2 méternél magasabbra nem növő bokor, élősövény esetében 1,2 m. 

c) 2 méternél magasabbra növő bokor, élősövény esetében 2,0 m. 
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d) fa esetében 8,0 m. 

(4) Közút területén – szőlőtől, gyümölcsöstől és kertgazdasági ingatlanhatártól – minden gyü-
mölcs és egyéb fát, valamint bokrot legalább 1,5 m, 3 méternél magasabbra növő gyümölcs-
fát legalább 2,5 m távolságra szabad ültetni. 

 

V. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 

Táj- és természetvédelem 
27§ 

(5) A közigazgatási területen található természetes és természet-közeli élőhelyek - különös te-
kintettel a természet-közeli gyep- és erdőterületekre, vizes élőhelyekre - megóvását, az álla-
tok vonulását és az élőhelyek kapcsolatát biztosító ökológiai folyosók megtartását biztosítani 
kell. 

(6) A biológiai sokféleség megőrzése és a tájkép védelme érdekében a gyepterületek és a me-
zővédő erdősávok, fasorok, továbbá a vízfolyások, árkok menti természetközeli növényzet, 
facsoportok megtartandók. 

(7) A Szabályozási terven jelölt természetvédelmi szempontból értékes területeken (védett ter-
mészeti területeken, ökológiai hálózat területein) nem folytatható olyan tevékenység, ill. nem 
helyezhető el olyan létesítmény, amely a jelenlegi állapotot rontja, a tájkép jellegét megvál-
toztatja, továbbá a természetvédelmi szempontból értékes élőhelyek környezetállapotát, élő-
világát negatívan befolyásolja. A kialakult tájhasználatot megváltoztatni kizárólag a természe-
ti állapothoz közelítés érdekében szabad. 

 
Régészeti örökségvédelemre vonatkozó előírások 

28. § 

(1) Nyilvántartott régészeti lelőhelyeken az építési engedélyezési eljárások során a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal a kulturális örökségről szóló 2001. évi LXIV. Tv.63.§-a alapján jár 
el.  

(2) Ha a földmunkák során váratlan régészeti emlék, lelet kerül elő a Kövt. 24.§-a alapján kell 
eljárni. 

 
Épített értékek védelmére vonatkozó előírások 

29. § 

(1) Műemléki épület (M) esetén az engedélyező Hatóság a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. 

(2) Műemléki környezetben (MK) az építési hatósági munkába, véleményező szervként be kell 
vonni az Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt. 

(3) A településszerkezeti védelemre javasolt területre vonatkozó előírások: 

a) A területen belül légkábel, hírközlési vezetékeket tartó oszlop nem helyezhető el, a 
meglévők nem újíthatók fel, új bekötés nem létesíthető. Kizárólag csak vészhelyzet 
elhárítása esetén javíthatók.  

b) A területen belül a közterületeket egységesen kell rendezni, legalább egy tömbnyi 
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utca szakaszon egységes burkolatot, közterületi világítást, utcabútorokat kell elhe-
lyezni (Javasolható, hogy a keskenyebb utcákban térszín alatti vízelvezetéssel ve-
gyes használatú egységesen kőburkolattal burkolt utak kerüljenek kiépítésre!)  

c) 0,5 m2-nél nagyobb reklámfelület nem helyezhető el.   

d) A kerítések kialakítása, támfalak, utcai épületszínezés,anyag használat a meglévő 
állapothoz igazodva, tervtanácsi döntéssel engedélyezhető, illetve lehet hozzájárulni 
a kialakításhoz.  

e) A közterületek határvonalát, közterületi telekhatárokat nem lehet módosítani. Kü-
lönösen nyomós okból, legfeljebb egyszeri alkalommal, 3-3 méterrel módosítható a 
közterület határa, a falu főépítészének jóváhagyó (annak hiányában műemléki 
szakvizsgával rendelkező építésztervező) véleménye alapján. 

f) Kerítések kialakításának igazodni kell a meglévő hagyományokhoz és a szomszé-
dos épületekhez. Kő és tégla, tömör kerítéseket zárt fa, illetve kovácsoltvas kapuk-
kal kell tagolni. A telekhatárok mentén 100 %-ban tömör kerítés is építhető. A kerí-
tés kialakítása előtt, az tervezett megoldást be kell mutatni a helyi Önkormányzat 
főépítészének. 

g) A területen belül a telekstruktúra megőrzendő, így azok módosítása nem engedé-
lyezhető. 

h) A kialakult oldal-, hátsó kertek megtartása érdekében, a területen belül az OTÉK 
előírások hatálya alól a tűzvédelmi hatóság engedélyével felmentés adható. 

(4) A védett utcaképpel kiemelt házsor vonala mentén a két szomszédos épület feltüntetésével 
kell az utcai homlokzat átalakítást engedélyezni. A község főépítészének véleményezése 
után hagyható jóvá az utcai homlokzat átépítése. 

(5) A védett utcakép vonala mentén, illetve az utcáról látszó épület építésére, átépítésére, fel-
újítására vonatkozó előírások:  

a) Új épület csak az utcában hagyományosan kialakult karakterű épületekhez illeszke-
dően építhető.  

b)  A meglévő épületeknél a tetőtér beépítés, emeletráépítés a község főépítészének 
jóváhagyó véleményével engedélyezhető. 

e) A homlokzat és tetőfedés csak természetes anyagból készülhet. A tetőfedés cseré-
jénél natúr húzott vagy bontott cserépfedés alkalmazható. 

f)  Látszó beton felület nem alkalmazható. Az épületek felújítása esetén csak hagyo-
mányos vakolat architektúra alkalmazható (dryvit és vékonyvakolat nem alkalmaz-
ható)  

g)  A meglévő hagyományos nyílászárók az utcai homlokzaton megtartandók, illetve 
ha cseréjük mindenképp szükséges, akkor az eredeti osztással és szerkezettel 
megegyező fanyílásokat kell beépíteni. 

(6) A helyi védelemre javasolt, illetve védett épület esetén a védett utcaképre vonatkozó elő-
írások betartása mellett, meg kell őrizni, lehetőség szerint,- a teljes meglévő épület formai 
kialakítását, tömegét, a tető hajlásszögét és a hagyományos fedését, nyílászárók anyagát 
és helyét.  

a) Tetőtér beépítés csak az épület egységes tömegét megőrizve engedélyezhető, eme-
letráépítés nem építhető. 

b) Az építési engedélyezés előtt a Települési Főépítész és a területen működő építésze-
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ti tervtanács jóváhagyó véleményét be kell szerezni 

(7) A helyi értékvédelmi rendelet módosításáig is, a védett házak megőrzésére, felújítására 
vonatkozó előírások: 

a) A védendő épületet lebontani, csak az Önkormányzat irattárában archivált felmérés 
után, életveszély esetén szabad.  

b) Az építési engedély elbírálásánál figyelembe kell venni a falu főépítészének bevoná-
sával összehívott építészeti tervtanács támogató, illetve elutasító véleményét. 

c)  az Önkormányzat külön rendeletben meghatározott feltételek alapján támogatást ad-
hat az épületek és kerítés felújítására, homlokzatok megőrzésére. 

 
 

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

Záró rendelkezések 
30.§ 

 

1. Ez a rendelet a kihirdetést követő 60. napon lép hatályba, egyidejűleg a község Általános 
Rendezési Terv hatályban tartásáról szóló 1991. évi 5. számú rendelet és az azt módosító 
1992. évi 3. számú rendelet hatályát veszti. 

 

 

Steixner László       Sólyom Gyuláné dr. 

  polgármester                     körjegyző 

 

A kihirdetés napja: 2010. október 14. 
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VII. Mellékletek 

 
1. Műemlékek, műemléki környezetük 

Rómia katolikus templom (Szent Vendel) műemléki jegyzékszám 11309, 2. hrsz.; klasszicista 
stílus, épült: 1830-as évek. 

műemléki környezete: 1; 2; 3;!/1; 4/2, 13; 14;15 hrsz és az 53/3, 53/4 hrsz-ú ingatlanok a műem-
léki ingatlannal érintkező szakaszai. 

 

2. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek: 

Almakút felett (9297), a pontos helye ismeretlen, a valószínűsíthető lelőhely a 08/7-9 számú 
területre korlátozódik. 

Törpevízmű, Belterület északi vége (9297), a XX. század közepén fellelt leleteknek a nyoma a 
jelen helyzetben nem található.  

Valószínűsíthető helye 27/1-2; 29/1-4; 29/6-7; 30; 53/4; 232/11; 243; 036/9-11 hrsz-ú telkek. 

Lázföld (9299), a lelőhely a 033/4 hrsz-ú telken található 

Szentjakabfa-Balatoncsicsó bekötőút (9303), 08/2-3; 08/6-12; 015/1; 016/18-22 hrsz telkek. 

 

3. Helyi értékvédelmi terület: 

16; 17; 18; 19; 20, 25; 26; 27/2, 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35;36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44 hrsz 
telkek 

 

4. Helyi védelemre javasolt épületek 

Belterület: 

13.; hrsz telken álló épületek ; 

16.hrsz az épület DNy-i vége és a keresztpaj-
ta;  

19. hrsz az épület DNy-i vége és a keresztpaj-
ta;  

20. hrsz telken álló épületek; 

25. hrsz az épület DNy-i vége;  

26. hrsz az épület DNy-i vége.;  

27. hrsz az épület DNy-i vége;  

29/1 hrsz K-i része  

34. hrsz telken álló épületek; 

36. hrsz Az épület K-i része;  

38. hrsz az épület K-i része;  

39. hrsz Melléképület és a keresztpajta;  

40. hrsz Melléképület és a keresztpajta;  

42. hrsz Az épület K-i vége és a keresztpajta;  

43. hrsz Az épület K-i vége;  

45.; 46. hrsz telkeken álló épületek;  

62. Az épület D-i vége és a melléképület; 

64. hrsz Az épület D-i vége;  

65 hrsz melléképület;  

66. hrsz A telek K-i szélén álló épület;  

67. hrsz Melléképület; 

 



Szentjakabfa 
Településrendezési terv 

Pro Arch. Építész Stúdió 
Bp. 1085 József krt. 36.  T/F 3031075, 06-20-960-50-41, proarch@t-online.hu 

vezető tervező: R.Takács Eszter TT1-2883/01                                          39 
 

5. Javasolt honos növényfajok  

FÁK:  Megjegyzés 
Nagytermetű fák  
Acer platanoides 
Acer pseudoplatanus 
Betula pendula 
Carpinus betulus 
Fraxinus angustifolia subsp. pannonica Fraxinus 
excelsior 
Populus nigra 
Populus termula 
Prunus avium 
Quercus cerris 
Quercus petraea 
Quercus robur 
Salix alba 
Tilia cordata 
Tilia platyphyllos 
Ulmus laevis 

 
Korai juhar 
Hegyi juhar 
Közönséges nyír 
Közönséges gyertyán 
Magyar kőris 
Magas kőris 
Fekete nyár 
Rezgő nyár 
Madárcseresznye 
Csertölgy 
Kocsánytalan tölgy 
Kocsányos tölgy 
Fehér fűz 
Kislevelű hárs 
Nagylevelű hárs 
Vénicszil 

 
 
 
 
 
vízközelbe 
 
 
vízközelbe 
 
 
 
vízközelbe 
vízközelbe 
 
 
vízközelbe 
 

Középtermetű fák  
Malus sylvestris 
Prunus padus 
Pyrus pyraster 
Sorbus aucuparia 
Sorbus torminalis 
Ulmus minor 
Sorbus aria 
 

 
Vadalma 
Májusfa, zselnicemeggy 
Vadkörte 
Madárberkenye 
Barkóca berkenye 
Mezei szil 
Lisztes berkenye 

 

Kistermetű fák  
Acer campestre 
Acer tataricum 
Cerasus mahaleb 
Colutea arborescens 
Fraxinus ornus 
Laburnum anagyroides 
Quercus pubescens 
Salix caprea 
Staphylea pinnata 
 

 
Mezei juhar 
Tatárjuhar 
Sajmeggy 
Sárga borsófa 
Virágos kőris 
Közönséges aranyeső 
Molyhos tölgy 
Kecskefűz 
Mogyorós hólyagfa 
 

 

 
CSERJÉK:   
Talajtakarók: 
Hedera helix  
Vinca minor 
 

 
Közönséges borostyán 
Kis télizöld meténg 

 

Alacsony cserjék  
Prunus tenella 
Rosa pimpinellifolia  
Rubus caesius  
Spiraea media 

 
Törpemandula 
Jajrózsa 
Hamvas szeder 
Szirti gyöngyvessző 

 

Középtermetű cserjék 
Cerasus fruticosa 
Cotoneaster niger 
Lonicera xylosteum 

 
Csepleszmeggy 
Fekete madárbirs 
Ükörke lonc 
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Rosa canina 
 

Gyepűrózsa 
 

Magas cserjék  
Berberis vulgaris 
Cornus mas 
Cornus sanguinea 
Coryllus avellana 
Crataegus laevigata 
Crataegus monogyna 
Euonymus europeus 
Euonymus verrucosus 
Ligustrum vulgare 
Prunus spinosa 
Salix cinerea 
Viburnum lantana 
Viburnum opulus 
 

 
Közönséges borbolya 
Húsos som 
Veresgyűrű som 
Közönséges mogyoró 
Kétbibés galagonya 
Egybibés galagonya 
Csíkos kecskerágó 
Bibircses kecskerágó 
Közönséges fagyal 
Kökény 
Rekettyefűz 
Ostorménfa 
Kányabangita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vízközelbe 
 
 

 
Csak belterületen alkalmazható növényfajok:  
FÁK 
Aesculus hippocastanum 
Koelreuteria paniculata 
Paulownia tomentosa 
Populus simonii ’Fastigiata’ 
Prusnus fruticosa ’Globosa’ 
Sophora japonica  
Sorbus rotundifolia 

 
Vadgesztenye 
Bugás csörgőfa 
Császárfa 
Kínai jegenyenyár 
Gömb csepleszmeggy 
Japánakác 
Kereklevelű berkenye 

 

 
CSERJÉK 
Chaenomeles japonica 
Forsythia x intermedia 
Philadelphus coronarius 
Pyracantha coccinea 
Spiraea x vanhouttei 
Symphoricarpos albus 
Syringa vulgaris  
 

 
 
Japán madárbirs 
Aranyvessző 
Jezsámen 
Tűztövis 
Kerti gyöngyvessző 
Nyugati hóbogyó 
Kerti orgona 
 

 

 







Szentjakabfa 
Településrendezési terv 

Pro Arch. Építész Stúdió 
Bp. 1085 József krt. 36.  T/F 3031075, 06-20-960-50-41, proarch@t-online.hu 

vezető tervező: R.Takács Eszter TT1-2883/01                                          41 
 

 

 

 

 

 
 

A L Á T Á M A S Z T Ó  M U N K A R É S Z E K   
 

1. Településrendezés 

 

A 140 fős Nivegy-völgyi település egyike a térség legrégebben lakott he-
lyeinek. A történeti leírások szerint, itt és Tagyonon (valamint ma a már 
nem létező másik 4 faluban: Árokfőn, Szentbalázson, Herenden, 
Szentbereckfán) már a XIII-XIV. században lakott hely volt. 

 A faluban élők elsősorban a szőlőtermelésből, borászatból élnek, az állat-
tartó telep is többeknek biztosít megélhetést. Újabban a turizmus is fellendült a térségben. 

A falu településszerkezete „keresztútra” épülő faluképet mutat, de feltehetően az első lakók csak 
a Kút utca környékén éltek. A XVIII. században letelepült sváb népesség ettől északra építette fel 
házait. A XX. század második felében a falu, a termelő szövetkezeti időkben a környező telepü-
lésekhez képest,- jobban átalakult, fejlődött. Az oromfalas épületek elé lekontyolt homlokzatok 
készültek, előkerteket lekerítettek, legtöbb keresztcsűrt lebontották. Az elmúlt években a falu déli 
irányban fejlődött új lakóterülettel.    

Településszerkezeti javaslat 

Szentjakabfát délről lehet megközelíteni közúton. A településnek az észak illetve nyugat-keleti 
történelmi megközelítései megszűntek. Javasoljuk a „zsákfalu” közlekedési lehelőségeinek bőví-
tését települések közötti mellékutak, kerékpárutak építését Balatoncsicsó és Óbudavár felé. Gya-
logutakat a régi szőlőhegyi feljáratok vonalán. 

A település eddig egyeztetett, tervezett belterületen belüli fejlesztési elképzelései: 
• Új lakótelkek a Kút utca keleti részén 

o északi oldalon 4 lakótelek 
o 0, 9 ha lakóterület a település keleti végén, a Kút utca déli oldalán 

• Új, települések közötti összekötő út helyének biztosítása: keleti és nyugati irányban 
• A meglévő telekállapotok és a földhivatali térkép összehangolása: közterület rendezés 

az előkertek mellett 
• a régi falukép „rekonstruálásra” ható szabályozások:  

o belső, közterületi zöldfelületek rendezésének elősegítése 
o javaslat a helyi védettségre, tetőszínek szabályozása 

• kerékpárút 

Új  fejlesztési területek: 
-  házi kertek területén 2,4ha lakóterület, egy új utca a temetőtől keletre. 
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2. Területrendezési terv összhangjának vizsgálata 

A településrendezési terv területhasználati besorolásai a Btv. térségi övezeteitől való eltérése 
nem haladja meg az 5%-ot, a törvényi előírásnak megfelel. 

 Btv pontosí-
tott ér-
ték (ha) 

módosítás (ha) eltérés ha - % 

Települési terület (Urban-1) 18,24 17,34  1. M->U  2,4 
7. U->M  1,9 
8. E-> T 1,3 
 

Települési tér-
ség 

Σ Települési térség  18,24 17,34 Σ +1,8 ha 19,14 ha  
104,93% 

Általános mezőgazdasági (M-1) 166,62 163,02 1. M->U  2,4 
2. M->E  5,2 
3. M->K  2,4 
6. M->E 4,73 
4. E->M 4,8 
5. E->M 1,2 
7. U->M 1,9 

Mezőgazdasági 
térség 

Kertgazdasági (M-2) 48,31 50,35 

Σ Mezőgazdasági térség  214,93 213,37 Σ -6,83 ha 206,8 ha  
96,22 % 

Erdőterület (E-1) 339,93 342,38 4. E->M 4,8 
5. E->M 1,2 
2. M->E 5,2 
6. M->E 4,73 
8. E-> T 1,3 

Erdőgazdasági 
térség 

Erdőterületre alkalmas terület (E-2) 3,34 3,35 

Σ Erdőgazdasági térség 343,27 345,73 Σ +2,48 ha 348,21 ha 
101,44% 

 
 Kiemelt térségi övezet BTV 

(ha) 
pontosí-
tott ér-
ték (ha) 

módosítási lehe-
tőség - 5% (ha) 

eltérés % 

4/1 Ökológiai magterület (Ö-1) 339,2 327,73 16,96 -3,39 
Ökológiai puffer terület (Ö-3) 118,33 123,4 5,92 +4,20 

4/2 Térségi jelentőségű tájkép-
védelmi terület (T-1) 

125,98 125,3 6,3 -0,14 

4/8 Felszíni szennyezésre foko-
zottan érzékeny terület öve-
zete (SZ-1) 

456,84   adatszolgáltatás 
alapján 
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4/10 Vízeróziónak kitett terület (P-
2) 

74,26 72,26 3,713 -2,7 

4/13 

Települési terület  (U-1) 18,24 17,34 0,91 -4,94 
Települési terület  (U-2) - - - - 
Általános mezőgazdasági  
(M-1) 

166,62 163,02 8,31 -2,16 

Kertgazdasági  (M-2) 48,31 50,35 2,42 +4,22 
Erdőterület (E-1) 339,93 342,38 17 +0,72 
Erdőterületre alkalmas terület 
(E-2) 

3,34 3,35 0,167 +0,29 

4/14 Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület (E-3) 

277,25 289,03 13,86 +4,24 

4/15 Szőlő termőhelyi kataszter 
terület (C-1) 

72,8 70,58 3,64 -3,05 
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3. Közlekedés 

Országos utak: 

Szentjakabfa közigazgatási területét a 7312j. összekötő út, valamint a 73117j. és 73118j. bekötő-
utak, országos mellékutak érintik. 

A 7312j. út kelet-nyugati irányban éppen csak érinti a közigazgatási terület északi szélét, csak 
áthalad Szentjakabfán. A 73117j. bekötőút a település déli határán halad. A 73118j. bekötőút déli 
irányból, a 73117j. úttól érkezik a település központjába, a települést az utóbbi bekötőúton ke-
resztül a 7312j. úttal is összeköti. 

 

Az országos utak tervezett fejlesztései: 

A Balaton törvény, valamint a megyei terv szerint új mellékút fog kiépülni Vigántpetend-Monoszló 
között, Szentjakabfa közigazgatási területét is érintve. A megvalósítás nagytávlatban várható. A 
meglévő földutakat is felhasználó nyomvonalat beépítettük a TSZT-be. Az útra részletes tervek 
még nem készültek, ezért csak a várható úttengellyel és védőtávolsággal meghatározott terület-
sávval vehető figyelembe. A nyomvonal végig külterületen, észak-déli irányban halad, a 7312j. 
utat köti össze Monoszlóval. 

A 73117j. és 73118j. utakkal kapcsolatban fejlesztés nincs tervezve.  

Az országos úthálózat az alábbiaknak megfelelő tervezési kategóriák szerinti besorolást kapja: 

Tervezett országos mellékút (Vigántpetend-Monoszló): K.V.C.,  

– 7312j. út: K.V.C.,  

– 73117j. út: K.V.C., B.V. c-B., 

– 73118j. út: K.V.C., B.V. c-B. 

 

Települési utak: 

kiszolgáló, ill. lakóutak, kiskerti utak, erdő- és mezőgazdasági utak, dűlőutak  

 

A települési utak tervezett fejlesztései: 

Szentjakabfán a helyi kiszolgáló úthálózatnak a szerkezeti kapcsolatokat javító fejlesztését java-
soljuk. Meglévő földutak kiépítésével a Balatoncsicsó és Óbudavár irányú összeköttetés javítha-
tó.  

A helyi úthálózat további bővítése a település délnyugati részén tervezett lakóterületi fejleszté-
sekhez kapcsolódik.  

A fejlesztések által nem érintett, kialakult úthálózat megtartja a szerkezetét. A szabályozási szé-
lességben kisebb kiigazítások javasoltak annak érdekében, hogy a közterületet szegélyező, tör-
ténetileg kialakult jellegzetes, hagyományos, ill. értékesebb beépítés előkertet kaphasson. Egy-
egy keskenyebb utcaszakaszon az útkategóriának megfelelő közlekedési feltételek biztosítása 
érdekében szükség lehet a zárt csapadékvíz elvezetés megvalósítására, vagy forgalomcsillapított 
vegyeshasználatú burkolatkialakítás alkalmazására.   

A fejlesztéssel nem érintett mező- és erdőgazdasági utaknál, külterületi utaknál a későbbiekben 
esetleg szükségessé váló útszélesítést az út menti beépítés szabályozása teszi lehetővé. A me-
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zőgazdasági utak melletti építmények elhelyezésének szabályozásával a mezőgazdasági jármű-
vek akadálymentes közlekedése is biztosítható.  

A helyi úthálózat az alábbiaknak megfelelő tervezési kategóriák szerinti besorolást kapja: 

– helyi kiszolgáló (lakó) utak: B.VI. d-D., 

– önálló kerékpárutak: K.VII., B.VII. 

– önálló gyalogutak: K.VIII., B.VIII. 

– helyi külterületi utak: K.VI.C. 

 

Gyalogos felületek, Kerékpárút, turistaút: 

A gyalogos közlekedés érdekében a belterületen járdaépítésre, ill. a vegyeshasználatú (közös 
gyalogos-jármű) burkolatú utcák kiépítésére van szükség. A központi közterületeken térkialakítás 
javasolt, ami településtervező építész, kertépítész, közlekedés- és közműtervező által kidolgozott 
részletes tervek, közterület rehabilitációs tervek alapján történhet. 

A külterületen turistautak állnak a túrázók, terep-kerékpározók rendelkezésére. 

Tervezett térségi kerékpárút halad a település déli szélén, a 73117j. út mentén, illetve egy földút 
nyomvonalán, Monoszló és Óbudavár irányában.      

 

Parkolás, rakodás: 

Jelentősebb telken kívüli parkolási igény a központban lévő helyi intézményeknél jelentkezhet. Az 
új létesítményekhez minden esetben telken belül kell biztosítani az OTÉK szerint szükséges par-
kolóhelyeket és a rakodási lehetőséget, ez alól legfeljebb a meglévő épületek funkcióváltásánál 
célszerű felmentést adni. A közterületi parkolás legalizálásához és szabályozásához meg kell 
alkotni az önkormányzati parkolási rendeletet. 

 

Tömegközlekedés: 

A tömegközlekedési ellátást jelenleg és továbbra is az országos úthálózaton közlekedő helyközi 
autóbuszjáratok biztosíthatják.  

 
4. Tájrendezés 

 

1. Tájalakulás története 

A Pécselyi medence tájegység nyugati végén helyezkedik el a Nivegy-völgy területe, amely a 
Balaton-felvidék szelíd vonulatai ékelődik. A medencét északról egy viszonylag magasra kiemelt 
délnyugat-északkelet irányú rögsorozat határolja, s választja el a Veszprém-Nagyvázsonyi-
medencétől. Délről zegzugos lefutású, kevésbé kiemelt peremhegyek választják el a Balatoni 
Riviérától.  

Ezt a Déli-Bakony déli részéhez tartozó területet már mészkőhegységek övezik és szabdalják 
kisebb részekre, a Balaton-felvidék vulkáni hegyeinek már nyoma sincs. A terület túlnyomó ré-
szén kisüzemi mezőgazdálkodást folytatnak az itt élők, ezért nagy, összefüggő, érintetlen termé-
szetes területek nem jellemzőek a medencékre.  
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A régészeti ásatások során előkerült római kori eszközök arról tanúskodnak, hogy a térség csak-
nem összes településében meghatározó, sőt az ókori Pannónián belül a legkiemelkedőbb jelen-
tőségű volt a szőlőtermesztés. 

A XVI. században a török hódítás során a falvak egy részét felégették és számos Balaton kör-
nyéki település elnéptelenedett, földjeik megműveletlenül maradtak, így az erdő helyenként szin-
te a vízpartig nyomulhatott előre. A török kiűzése után az újratelepült falvakban a XVIII. századra 
fellendülő építkezési kedvhez ezek az erdők adták az alapanyagul szolgáló fát. A Balatont kere-
tező erdők határait azonban nem elsősorban a fakitermelés, hanem a szőlőkultúra újbóli elterje-
dése jelölte ki.  

A filoxéravész előtt a Balaton melléke a leghíresebb fehérbortermő vidékeink élvonalában állt, a 
filoxéra azonban 1875-re ezt a vidéket is elérte. Ezt követően a szőlőművelési mód is megválto-
zott, a borvidék hagyományos művelésmódját, a fejművelést a bakművelés váltotta fel, amelyhez 
karós támaszt alkalmaztak. A világháborúkat követően a borvidéken is megjelentek a nagyüze-
mek, melyek ugyan fékezően hatottak az egyéni szőlőművelésre, de a kisparcellás és az üdülő-
telkeken folyó szőlőtermesztés viszonylag jelentős maradt.  

A szőlőhegyek már ekkor, az 1900-as évek közepén fokozatosan elvesztették egységes képüket: 
a szőlők közé szántásparcellák ékelődtek. A kisebb falvak szőlőhegyei gazda nélkül maradtak, 
ami óhatatlanul magával hozta a szőlők és a pincék lassú pusztulását. 

A mezőgazdaság szocialista átszervezését követően a ’60-as évektől országos szinten kezdetét 
vette a második szőlőrekonstrukció. Az ország más tájaihoz hasonlóan az alacsonyabban elhe-
lyezkedő, enyhébb meredekségű (ún. „szoknya”), területekre koncentrálódtak a telepítések, me-
lyek a gépek által is könnyebben művelhetők.  

Szentjakabfa a Nivegy-völgy északi részén helyezkedik el, Óbudavár után a legészakibb telepü-
lés. Határa észak felé Taliándörögdig tart, itt nagy kiterjedésű erdők és fennsíkon legelők találha-
tók, ahol vélhetőleg az első települések is lehettek. A belterület a közigazgatási határ déli részén 
szántókkal és kertekkel körülvéve helyezkedik el. A településhez északon csatlakozik a szőlőte-
rülete, ahonnan az egész völgyre gyönyörű kilátás nyílik. 

 

2. Táji és természeti adottságok 

 

Domborzat 

Balaton-felvidék és kismedencéi kistájba tartozó terület dombsági jellegű és síksági domborzattí-
pusokból tevődik össze. Szerkezetileg a középhegység DK-i szárnyának része, jellemzően 200 
és 400 m tsz f-i magasságú. Üledékes kőzetekből, leginkább mezozóos dolomit- és mészkőfor-
mációk anyagaiból épül fel. 

A rögök geológiai felépítése változatos. Legelterjedtebb a középső- és felső-triász mészkőtípu-
sok, illetve márgák, de több helyen jellemző a dolomit felszínre bukkanása is. A domborzati for-
mák, mint természeti értékek közül érdemes megemlíteni a különböző szurdokok, kúpkarsztok, 
kősáncok meglétét.  

Szentjakabfa északi területe már a Dörögdi medencéhez kapcsolódik, így két tájra válik ketté, a 
déli völgyi terület, és az északi fennsík és erdő. 
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Vízrajz 

A fennsíkról Tihany és Badacsony tömbje között négy patak ereszkedik le a Balaton medencéjé-
be, négy völgyet alkotva. A Nivegy-völgy a Cserkút patak dél felé kiszélesedő völgye, amely Zán-
kánál éri el a Balatont. A Cserkút-patak az Alma-patak és a Csorsza patak egyesülésével alakul 
ki. Az Alma-patak a Szentjakabfa északi területén lévő Dobogóhegyen fakad, és a Berkút, Alma-
kút és Cserkút források vizei gyarapítják, a Csorsza-patak Szentantalfa Kőhegyen fakad és innen 
nem messze, a Kőhegy aljában egyesülnek. 

A vízfolyások vízszállítása időszakos, a források vízhozama sem állandó és vízminőségük eny-
hén szennyezett. A felszín alatt összefüggő talajvízszint csak a völgy területén van 4-6 méter 
között, kivételek ez alól a patakok menti alacsony területek, vizes rétek. Szentjakabfa északi terü-
lete igen száraz, itt nem található egyetlen vízfolyás sem.  

 

Éghajlat 

A terület éghajlata mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz, de már a mérsékelten nedves hatá-
rán. Az évi napfénytartam 1960-1980 óra, a nyári évnegyed napos óráinak száma 770-780, míg a 
télié kb. 200 óra. A fagymentes időszak a területen Szentjakabfa térségében a legrövidebb kb. 
192 napig tart. Az évi csapadékösszeg 600 mm, de a középső DNy-i részeken több, 650-680 
mm. A 24 órás csapadékmaximum 72 mm (Szentantalfa). 

Az éghajlat kedvez a szőlő- és gyümölcstermesztésnek és egyéb fagyérzékeny kultúrák termesz-
tésének. 

 

Növény és állatvilág 

A területre jellemző a művelt kultúrtáj – szőlő, gyümölcsös és szántó, a sztyepprétek és a ke-
ménylombú erdőtársulások. A természetes vegetációk növényfajok tekintetében igen gazdagok 
és változatosak: az ismert vegetációból 67 faj (amely a fajok mintegy 10 %-a) védett.  

Nagy területen találhatók száraz tölgyesek és karsztbokorerdőkben él nagy tömegben a nagy-
ezerjófű (Dictamnus albus), a madárfészekkosbor (Neottianidus avis) és a bíboros kosbor (Orchis 
purpurea).  

Az ugyancsak jelentős területet fedő sztyeprétek azok, amelyek a legtöbb botanikai értéket rejtik: 
tavaszi hérics (Adonis vernalis), leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), fekete kökörcsin (Pulsatilla 
pratensis), stb. Vízfolyásokban gazdagabb helyeken védelemre érdemes forráslápmaradványok, 
magassásos élőhelyek és kiszáradó láprétek maradtak fenn.  

A területen nagyságához képest rendkívül gazdag cincér- és futóbogárfaunát találtak, melyek 
közül több a hazai bogárvilág ritkaságának számítanak. Ezek közé tartozik az Arias díszbogara 
(Kisanthobia ariasi), mely a Balaton-felvidék "legértékesebb" faja, hosszú ideig ez volt az egyet-
len ismert élőhelye. Megtalálható a mandulacincér (Lioderina linearis), mely hazánkban a Bala-
ton-felvidék elhagyott mandula-ültetvényeiből ismert. 

Összességében itt a Magyarország területen a védetté nyilvánított bogarak egyharmada jelen 
van.  
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Mintegy 81 gerinces állatfaj található a medencében. A kétéltűek és hüllők közül többek között 
megemlíthető a pettyes gőte (Triturus vulgaris), a barna varangy (Bufo bufo) és a zöld gyík 
(Lacerta viridis). Az ornitológiai kutatások számos védett madárfaj jelenlétét is igazolták.21  

Szentjakabfa parkerdejében szép tölgyes társulást, sok értékes egyedet találhatunk. A belterület-
től keletre elhelyezkedő dombot természeti és rekreációs értéke miatt helyi védelemre javasoljuk. 

 

Talaj 

A kistájra és a területre az erdőtalajok a jellemzőek. A mészköves tetőkön redzina talaj képző-
dött, melyet 70%-ban karsztbokorerdők borítanak. A lejtős felszíneken sok helyütt lepusztult, le-
mosott termőrétegű talajok találhatók, melyek sem mély termőréteget, sem megfelelő vízháztar-
tást nem biztosítanak a termeléshez.  

A kistájra legjellemzőbb talaj a barna erdőtalaj, amelyen a cseres-tölgyes társulás helyett 10%-
ban szőlők, 5 %-ban szántók találhatók. 

 

3. Nemzetközi, országos és helyi védelem alatt álló területek  

Balaton-felvidéki Nemzeti Park területe  

A Nivegy völgy Pécselyi-medence Nemzeti Parki területegységéhez tartozik. A Tihanyi-
félszigettől északra fekvő védett terület három összefüggő részből, a Szőlősi-, a Pécselyi- és a 
Vászolyi-medencéből áll, amelyek mindegyike a medence legnagyobb településéről kapta a ne-
vét. Ennek a védett területnek nyugati peremén helyezkedik el a Nivegy-völgy, melynek egy ré-
sze az alábbi lehatárolás szerint így Nemzeti park védett területébe tartozik. 

Szentjakabfa déli területe, belterület környezet, szőlőhegye, csaknem teljes egészében védett 
területbe tartozik. A fennsík és az északi kiemelten értékes erdők azonban nem részei a Nemzeti 
Parknak. 

 

Országos ökológiai hálózat területei: magterület, puffer terület 

A közelmúltban a nemzeti ökológiai hálózat22 kijelölésre került, mely a szigetszerűen elhelyezke-
dő értékes természetközeli élőhelyeket kapcsolja összefüggő rendszerré. Az országos ökológiai 
hálózatot az Országos Területrendezési terv (2003. évi XXVI. tv.) határolja le, ennek pontosításá-
ra, valamint a térségi jelentőségű ökológiai kapcsolatok megjelenítésére a megyei területrende-
zési tervek hivatottak.  

A térség differenciáltan megjelenített ökológiai hálózati elemeit Balaton Területrendezési Terve 
tartalmazza. Tekintettel arra, hogy időközben az OTrT módosult (módosító jogszabály: 2008. évi 
L. tv.), ami az ökológiai hálózat differenciálását is megváltoztatta, a településrendezési terveken 
az ökológiai hálózat a módosított OTrT szerinti differenciálás szerint, a Nemzeti Park adatszolgál-

                                                            
21 forrás: Balatonfelvidéki Nemzeti Park honlapja 
22 „ökológiai hálózat egyes védett természeti területek, valamint egyes védett természeti területek védő-
övezete, Natura 2000 területek, érzékeny természeti területek és természeti területek ökológiai (zöld) fo-
lyosókkal biztosított biológiai kapcsolatainak egységes elnevezését jelenti.” [a természet védelméről szóló 
1996. évi LIII. tv. 53.§. (3) b)] 
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tatása, illetve a Természetvédelmi Információs Rendszer alapján kerülhet. E szerint Szentjakabfa 
közigazgatási területén magterület23, és pufferterület24 találhatóak.  

Az OTrT és a Balaton törvény előírásai értelmében magterületen beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki, pufferterületen abban az esetben történhet beépítésre szánt terület kijelölése, ha az a 
szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, vala-
mint táji értékeit nem veszélyezteti.  

Szentjakabfa területén a magterület az északi erdőterületeken érinti – a fennsík mezőgazdasági 
területeinek kihagyásával. A többi terület a Zsellérbokrok, Rétföldek és Mogyorós dűlő kivételével 
pufferterületbe került. 

 

Ex lege védett területek, források 

A Nivegy völgyben több forrás is található, melyek a Cserkúti patakot táplálják: Almakút, Berkút 
és Cserkút. Szentjakabfa a parkerdő területén fakad az Almakút forrás. 

 

Egyedi tájértékek, településtörténeti értékek, műemlékek, romterületek 

A Nivegy-völgyi szakrális kisemlékei c. pályamű (Poór Ferenc 1999) a településen részletesen 
felmérte a meglévő kőkereszteket. A legrégibb kereszt 1768-ból származik, a Szentjakabfai kál-
vária maradványa. A településen több kereszt is áll a belterületen a kultúrház előtt, a templom 
mellett. 

 

4. Balaton tv. által kijelölt védelmi övezetek 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

A településen korlátozó tényezőt jelent a térségi tájképvédelmi terület, amennyiben a belterületet 
északról közvetlenül érinti a lehatárolás. A tájképvédelmi területen új beépítésre szánt területet 
nem jelöltünk ki. A tájban megjelenő épületekre vonatkozó szabályokkal a hagyományos építé-
szeti megjelenést írjuk elő. 

A település külterületén a szőlőhegyek területe és hozzájuk csatlakozóan több terület tartozik a 
tájképvédelmi kategóriába. 

 

Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület 

A 4 település területén felszíni szennyeződésre érzékeny és felszín alatti vizek szempontjából 
érzékeny területek is találhatók. A Szentjakabfa-Balatoncsicsó területén található törpevízmű 

                                                            

23 magterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított 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 kö-
zösségi jelentőségű fajnak adnak otthont [OTrT 2. §. 16. pont] 
24 pufferterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan 
rendeltetésű területek tartoznak, melyek megakadályozzák vagy mérséklik azoknak a tevékenységeknek a 
negatív hatását, amelyek a magterületek, illetve az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásol-
hatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek [OTrT 2. §. 23. pont] 
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hidrogeológiai védőterülete a felszíni alatt marad. Szentjakabfa területét a fokozottan érzékeny 
besorolás (1.a) nem érinti.  

A mezőgazdasági termelésben a vonatkozó jogszabályok betartásával a növényvédő szerek és 
műtrágya alkalmazására fokozott figyelmet kell fordítani. A település területén juhtelep van, a 
hatályos környezetvédelmi jogszabályokat be kell tartani.  

Kiváló termőhelyi adottságú erdő 

A települést érinti a BTv által lehatárolt E-3 – kiváló termőhelyi adottságú erdő övezetet. A való-
ban értékes társulásokat lehatároló terület egy része nem tartozik sem Nemzeti parki területbe, 
ezért a kiváló termőhely és állomány okán soroltuk védendő erdő övezetbe.  

Szőlő termőhelyi kataszteri terület 

Szentjakabfán a szőlőhegyek terültei kerültek C1 besorolásba, emellett azonban a településtől 
délre, hagyományosan inkább kert, gyümölcsös területek is szőlőkataszterbe kerültek. A területe-
ken beépítésre szánt területet nem jelöltünk ki. A C-1 Szőlőtermőhely kataszteri területen csak a 
szőlőműveléshez kötődő épületek, építmények helyezhetők el. 

A Helyi építési szabályzat előírásaiba beillesztettük a vonatkozó Balaton törvényi előírást, de 
külön övezeteket nem hoztunk létre a szőlőkataszteri besorolástól függően, így a telkeken földhi-
vatali és szőlőkataszteri besorolásuknak megfelelően a HÉSZ előírásai alapján építhetők épüle-
tek. 

 

5. Településrendezési tervi javaslatok 

 

Tájképvédelmi előírások.  

A kertes mezőgazdasági területen a táj karakter megőrzésére a meglévő építészeti hagyomá-
nyokhoz igazodó épületek helyezhetők el. Az alábbiak szerint: 

– Az új épületeket a borvidék szőlős területeire jellemző vakolat architektúrával és magas tető-
vel kell megépíteni. 

– Ha az épület fő tömegének völgy-felöli homlokzat-szélessége 9 méternél kisebb, abban az 
esetben a tető felépítményt esésvonallal párhuzamos nyeregtetővel kell kialakítani , igazodva 
a régi pincék építészeti hagyományaihoz. 

– Ha az épület főtömegének völgy felöli szélessége 9 méternél nagyobb, a tetőszerkezetet 
mindenoldalról lekontyolt magas-tetővel kell megépíteni. 

A mezőgazdasági területen a technológiai épületek, csarnokok kialakítását szabályoztuk: a fel-
használható anyagok, alapterület és építménymagasság tekintetében. Így elkerülhető a például a 
tájban megjelenő csillogó vagy virító fémborítás vagy műanyagcserép. 
 
Zöldterület, közpark a település belterületén leginkább a templom környékén, temető mellett találha-
tó. A terv szerint honos növények alkalmazásával ültethető be, közpark és rekreációs, sport funkciók 
egyaránt elképzelhetők itt. 

 

Erdőterületek 

A településen gazdasági erdő nem került kijelölésre, az elsődlegesen gazdasági az erdő rendel-
tetésének megfelelő épületek, építmények, erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás építményei (pl: 
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erdészház, közösségi vadászház, erdőgazdaság épületei, építményei, az ismeretterjesztés épít-
ményei, a terület fenntartásához szükséges további építmények) helyezhetők el, ha azt az erdő-
használat, az erdőművelés indokolja és az elhelyezéshez az erdészeti hatóság hozzájárul. A 
tájkarakter védelme miatt egyenként maximum 150 m2 bruttó beépített területű épületek alakítha-
tók ki. 

 

Mezőgazdasági területek 

A területegységek lehatárolását a meglévő telekstruktúra, telekhasználatok és a Btv övezeti be-
sorolásának figyelembe vételével alakítottuk ki. 

• Kertes mezőgazdasági területek:  

A hagyományos faluszéli és kertes területek (részben C1, azaz szőlőkataszteri 1 osztályú) Mk 
jelű területfelhasználási egységein elsősorban a szőlőművelés erősítése és az ahhoz kapcsolódó 
gazdasági épületek felépítése lehetséges. 

A kertes mezőgazdasági terület a telekalakítás és az épületek, építmények elhelyezése szem-
pontjából az alábbi övezetekre tagolódik: 

–  A belterület közvetlen közelében hagyományos kistelkes területeken: lakófunkció elhelyezé-
sét is megengedő kertes mezőgazdasági terület (Mk-1). 

– A hagyományos kistelkes szőlőhegyek területe kertes övezetbe került, ahol szőlőkataszteri 
besorolástól függően szőlőtermeléssel vagy egyéb gazdasági épületek helyezhetők el. (Mk-2) 

– A nagyobb telkeken lévő gyümölcsösök, vagy nem szőlő művelésű területetek Mk-3: nagy 
telkes övezetbe kerültek.  

Az általános mezőgazdasági területen belül is több övezet került lehatárolásra. A völgyben elterü-
lő mezőgazdasági területek használatát, művelési ágát figyelembe véve az alábbi övezetekre 
osztottuk:  

– nagytáblás, síkvidéki szőlőterületek – általában szőlőkataszteri I.-II. osztályú területek   

– gyümölcsösök, legelők, mezőgazdasági övezet  

– szántók, legelők. hagyományos árutermelő mezőgazdasági övezet  

A mezőgazdasági területeken gazdasági épületek helyezhetők el.  

 

6. Zöldfelület-rendezési javaslat 

A település belterületén kevés közterületi zöldfelület található. A templom környezetét, a hagyo-
mányos főtér funkcióját, a fő utcát és kultúrház előtti területet  közterület-rendezési terv alapján 
javasoljuk kiteljesíteni.  

A bel- és külterületen egyaránt útfásítást javaslunk honos fajok alkalmazásával. Javasolt növény-
fajokat a HÉSZ melléklete tartalmazza. 
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5. Környezetalakítás 

 

Szentjakabfa község a Balaton-felvidéken, a Nivegy-völgyben található településsor egyik tagja. 
A Zánkától Mencshelyig húzódó völgy több középkori falunak ad otthont. A jelenlegi területhasz-
nálatot a hagyományosan szőlőtermelő, mezőgazdasági termelésen kívül az üdülés és turisztika 
megjelenése befolyásolja. A kistelepülés és nagy külterületeik nagyrészt még őrzik a történelmi 
hagyományokat és tájképet. 

 A Környezetalakítási alátámasztó munkarész két fejezetből áll: 

– az első rész a településrendezési tervet és a helyi építési szabályokat alátámasztó környe-
zetalakítási javaslat, ez tartalmazza az állapotfelmérést és főbb javaslatokat (intézkedési ja-
vaslatokat, a környezetminőség megőrzését, a környezetszennyezés megelőzését szolgáló 
környezeti feltételeket), melyek betartásával a környezeti elemek védelme biztosítható; 

– a második rész a településrendezési terv környezeti értékelése, mely a terv megvalósulása 
során várható környezeti hatásokat tárja fel és értékeli környezeti szempontból, és szükség 
esetén további javaslatokat fogalmaz meg a környezet károsodásának elkerülése, a negatív 
környezeti hatások megelőzése érdekében.  

 

1. Környezetalakítási javaslat 

A felszíni és felszín alatti vizek védelme 

A település a Balaton-felvidéki Nemzeti Park természetvédelmi területén található. A domborzat 
és a geológiai viszonyok miatt mind a felszíni víz, mind a felszín alatti vizek mozgása igen gyors, 
ami az esetleges szennyezések intenzív terjedését okozhatja.  

A térségi ivóvízellátását a Bakonykarszt Rt. biztosítja, jelenleg a vízkivétel a Balatoncsicsó II. 
számú kúttal történik. Általános problémát jelent a mezőgazdasági eredetű szennyezés, műtrá-
gyázás és a kommunális szennyvíz talajba szivárgása miatti nitrátosodás. 

A vízminőség okán és a vízellátás biztonsága érdekében a szolgáltató a kistérségi rendszer tar-
talék vízbázisának engedélyezési tervét elkészíttette, a vízellátás alternatíváját a Nagyvázsony-
Mencshely közötti összekötő vízvezeték jelenti majd. 

A felszín alatti vizek szempontjából érzékeny és fokozottan érzékeny területeket a KDKTV adat-
szolgáltatása alapján lehatárolásra kerültek. Az ezekre vonatkozó törvényi előírások25 betartása a 
mezőgazdasági műtrágyahasználatot és szennyvízkezelést szabályozzák.  

A felszín alatti vizek és a földtani közeg minőségi védelme érdekében meg kell követelni, ill. el-
lenőrizni kell a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásainak (fokozottan érzékeny), a felszíni 
vizek tekintetében a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, valamint a 21/2006. (I.31.) Korm. rende-
let előírásainak betartását.  

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelmé-
re az érintett ingatlanokon a 123/1997.(VII.18) Korm. rendelet 5 számú mellékletének előírásait 
be kell tartani. 

Fentieknek megfelelően a kijelölt védőidomot érintően az alábbi intézkedések szükségesek: 

                                                            
25 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 
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A külső védőidom belül tilos  a bányászat,  a fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevé-
kenység. Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg a 
környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredmé-
nyétől függően megengedhető fúrás, új kút létesítése. 

A hidrogeológiai „A” védőidomon belül új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél 
a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően meg-
engedhető  bányászat.  

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg a környe-
zetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől 
függően megengedhető fúrás, új kút létesítése, a fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevé-
kenység. 

A hidrogeológiai „B” védőidomon belül új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a 
környezeti hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő 
tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető bányászat,  fúrás, új kút létesíté-
se,  a fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység. 

A vizek védelme szempontjából a legfontosabb a szennyvizek megfelelő kezelése és a szenny-
vízcsatorna hálózat kiépítése. A település nem csatornázott, az újonnan kijelölésre kerülő beépí-
tésre szánt területeken meg kell követelni a létesítendő csatornahálózatra való rákötést illetve a 
szennyvízkezelés szakhatóság által elfogadott egyedi megoldását. A használt és szennyvizek 
élővízfolyásba, befogadóba történő bevezetése esetén a 28/2004. (XIII.25.) KvVM rendelet elő-
írásai az irányadóak.  

A környezetvédelmi szempontból és a járulékos költségeket, és hosszú távú működőképességet 
is számba véve a kistelepüléseken egyenként kiskapacitású szennyvíztisztítók létesítése lenne a 
legjobb szennyvízkezelési megoldás. A tisztított szennyvizet arra megfelelő, nem fokozottan vé-
dett területen a helyi vízháztartásba vissza lehetne vezetni.  

A vízjogi engedéllyel rendelkező Tagyoni szennyvíztisztító környezetvédelmi szempontból 
ugyancsak jó megoldást jelentene, megvalósulásának időtáva és gazdasági fenntarthatósága 
kérdéses. Rövidtávon a szennyvízkezelési problémák megoldásához szükséges lenne a BTSZ 
módosításával a belterületi zárt szennyvíztároló engedélyezését lehetővé tenni. A belterületi lakó-
telkeken létesülő szennyvíztisztító kisberendezések településképi szempontból nem szerencsé-
sek. 

A bel- és külterületen a csapadékvíz elvezetéséről egységes rendszerben gondoskodni kell. A 
2010 májusától hatályos, ezt előíró kormányrendelet szerint a belterületbe vonást megelőzően a 
vízrendezési műszaki megoldást meg kell tervezni és vízrendezési terv alapján kialakítani. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

Szentjakabfa levegőminősége alapvetően jó, a térségben jelentős ipari-gazdasági eredetű szeny-
nyező forrás nincs, a közlekedésből származó szennyezés csak az országos mellékút változó 
forgalmából és a helyi közlekedésből adódik. Jelentős átmenő forgalomra a nyári időszakban 
lehet csak számítani a Nagyvázsony és Zánka közötti útvonalon, ez a települést nem érinti köz-
vetlenül. A településen található juhászat és tehenészet tevékenysége a levegő minőségét jelen-
tősen nem, de lokálisan befolyásolja. A helyi égetés (szőlővenyige, avar) helyett a komposztálás 
jelentene levegőtisztaság-védelmi szempontból jobb megoldást, de a leginkább környezettudatos 
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a venyigék téli fűtésre való felhasználása lenne. A fűtőberendezések helyes megválasztásával a 
lakossági fűtésből származó levegőszennyezés minimalizálható. 

Az EU jogharmonizáció követelményeként megjelenő új jogszabályok a levegőtisztaság-védelmi 
szabályozás rendszerét új alapokra helyezték.  

Az ország területét légszennyezettségi állapot szerint az EU jogharmonizációt követően - az or-
szágos immisszióbázis alapján - légszennyezettségi agglomerációkra és zónákra osztották, fel-
váltva a korábbi területi védettségi kategóriákat. Szentjakabfa légszennyezettség szempontjából 
a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet szerint a 10. (az ország többi területe) légszennyezettségi zónába 
tartozik, mely az ország területének a rendeletben kiemelt térségein és kijelölt városain kívüli 
részeit foglalja magában. A 10. zónába sorolás a település kedvező légszennyezettségi állapotát 
tükrözi, hiszen a zóna jellemzője, hogy a légszennyezettség egyik főbb légszennyező anyag te-
kintetében sem haladja meg az immissziós határértékeket, az alsó vizsgálati küszöb alatt, vagy 
az alsó és a felső vizsgálati küszöb között van.  

Légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területnek tekintendők a jogszabály 
értelmében Szentjakabfa közigazgatási területét érintően a település erdőterületei, a védett ter-
mészeti területek, valamint a történelmi borvidék szőlőterületei. A vonatkozó ökológiai határérté-
keket a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A telepü-
lésen belül új jelentős légszennyező forrás nem helyezhető el a terv alapján. 

A talaj védelme 

Szentjakabfa területen mezőgazdasági termelés, ezen belül főként szőlőtermelés folyik. A terme-
lés hatékonyságát a termelő a termőföld trágyázásával és műtrágyázással fokozza, ami a talaj és 
a vizek állapotát is befolyásolja. A túlzott használat és a növényvédő szerek talajba jutása jelen-
tős minőségromlást idézhet elő, ez mindenképp kerülendő. 

A domborzati adottságok miatt a több helyen vízerózió okozhat problémát. A jelenlegi szőlő-, 
kerthasznosítás ezt megakadályozza, komoly erodálódásra csak nagymértékű beavatkozás, be-
vágás kialakítása során következhet be. 

Talajvédelmi szempontból kiemelendő a humusz védelme, melyet a termőföldön történő beruhá-
zások megvalósítása során kell biztosítani. A terület igénybevétele, épületek, létesítmények elhe-
lyezése esetén a terület előkészítése során a humuszos termőréteg védelméről, összegyűjtésé-
ről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról a beruházónak gondoskodnia kell. A humuszt a 
lehetséges mértékig helyben kell felhasználni, a felesleges humuszt értékesíteni, vagy más terü-
leten elhelyezni csak a növény- és talajvédelmi szolgálat nyilatkozata alapján lehet. A humuszva-
gyon védelmével az építési engedélyezési tervben külön munkarészben kell foglalkozni, ameny-
nyiben a beépítendő terület nagysága meghaladja a 400 m2-t, az építési dokumentációnak tar-
talmaznia kell a terület talajviszonyait feltáró humuszmentesítési tervet is.  

A tervezett új beépítésre szánt terület kialakítását ütemezetten javasolt végrehajtani, a beruházás 
megkezdéséig az eredeti művelési ágnak megfelelő területhasználatot kell folytatni. Mivel a fej-
lesztési terület nem nagy, külön ütemek kijelölése nem indokolt, az értékesítés és infrastruktúra 
kiépítését értelemszerűen a jelenlegi beépített területtől javasoljuk megkezdeni. 

Hulladékkezelés  

A településen a hulladékkezelés szervezett keretek között zajlik, a lakossági kommunális szilárd 
hulladékot a PROBIO Rt. szállítja el, a szennyvízszippantást több vállalkozó végzi. A települése-
ken szervezett szelektív hulladékgyűjtés nincs, de a hagyományos kerti komposztálás megfigyel-
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hető. A külterületen jelentős illegális hulladék lerakás nem figyelhető meg, az eseti szennyezése-
ket az önkormányzat szükség esetén felszámolja. 

A települési hulladék mennyiséget a kerti komposztálás és a szervezett szelektív hulladékgyűjtés 
csökkenthetné, ez részben szemléletformálással, részben – állami vagy EU-s forrás segítségével 
– kistérségi összefogással oldható meg. 

Az érvényben lévő jogszabályok alapján a lakó- vegyes és intézményi funkciójú különleges terü-
leten kizárólag a lakosság alapvető ellátását szolgáló tevékenységek folytatása esetén engedé-
lyezhető veszélyes hulladékot eredményező tevékenység nem folytatható. A veszélyes hulladé-
kok jegyzékét a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet, kezelésük szabályait a 2000. évi XLIII. tv., illetve 
a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet még hatályos előírásai tartalmazzák. 

Az építéssel összefüggésben továbbá egy új hulladékkezeléssel kapcsolatos jogszabály, az épí-
tési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 
együttes rendelet emelendő ki. E rendelet előírása szerint amennyiben a bontási vagy építési 
tevékenység során az egyes építési vagy bontási hulladékfajták valamelyikének mennyisége eléri 
a Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott küszöbértéket, a Rendelet értelmében ún. építési, 
ill. bontási hulladék tervlapot kell készíteni (a keletkező hulladékok mennyiségének, a kezelés, ill. 
ártalmatlanítás módjának feltüntetésével), melyet az engedély iránti kérelemmel együtt az enge-
délyező hatóságnak kell benyújtani. Az építési, illetve bontási hulladékok gyűjtését a környezet 
veszélyeztetését kizáró módon kell megoldani, kezelésre csak hulladékkezelési engedéllyel ren-
delkező szervezeteknek adhatók át. 

Környezeti zaj elleni védelem 

Környezeti zaj egyes ipari tevékenységektől, szórakoztató létesítményektől és a közlekedéstől 
származhat. A községek területén határértéket meghaladó üzemi létesítménytől származó kör-
nyezetterhelésről nincs tudomásunk.  

Kedvező módon jelentősebb forgalmú út a település belterületén nem halad keresztül. A nyári 
forgalomnövekedéssel a közlekedési zaj nő, de határérték túllépésről nincs tudomásunk. 

A környezeti zaj és rezgésvédelemre vonatkozó előírásokat az új utak és lakóterületek kialakítá-
sánál figyelembe kell venni. A környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell 
megtervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helységben a zaj- vagy 
rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek és a védendő területeket 
úgy kell kijelölni, hogy a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek – a belső terekben - 
teljesüljenek. A zaj- és rezgésvédelmi előírásokat és határértékeket a 284/2007.(X.29.) Korm. 
rendelet és a 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet tartalmazza. 

 

2. Környezeti értékelés  

 

A környezeti értékelés a településrendezési terv megvalósulása során várható környezeti követ-
kezményeket hivatott feltárni és a tervet ennek alapján értékelni a környezeti szempontoknak a 
döntéshozási folyamat minél korábbi fázisában történő integrálása és a környezetvédelmi szem-
pontból előreláthatóan káros hatásokkal járó folyamatok kiszűrése érdekében. Az értékelés célja, 
hogy a tervbe szükség esetén olyan további intézkedések, feltételek kerüljenek beépítésre, me-
lyek a környezeti elemek védelmét, a környezet károsodásának elkerülését biztosítják.  
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A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése 

Az érvényben lévő 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1. §. (3) bekezdése értelmében Szentjakabfa 
Község Településrendezési terve elkészítése során környezeti vizsgálat lefolytatása szükséges. 

Ezért a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a terv környezeti vizsgálatának tartalmát és 
részletezettségét megállapítandó a Kormányrendelet 7. §. (1) pontja értelmében kikértük a kör-
nyezet védelméért felelős szervek szakmai véleményét. A környezeti értékelés a 2/2005. Korm. 
rendelet (I. 11.) 4. sz. melléklete alapján, a terv tartalmának és részletezettségének megfelelően 
meghatározott tematika szerint került kidolgozásra, az OTÉK 3§(3) bekezdésének értelmében a 
Környezetalakítási alátámasztó munkarész részeként.. 

A tervezés megkezdésekor az államigazgatási szervek - köztük a környezet védelméért felelős 
szervek - a tervezés megkezdéséről és a tervről tájékoztatást kaptak. Külön megkeresés szolgál-
ta a környezeti értékelés tartalmának egyeztetését a környezet védelméért felelős szervekkel. 

A környezeti értékelésre vonatkozó észrevételeket, és az 1997. évi LXXVIII. törvény az Étv. 9.§. 
(2) bekezdésének b) pontja szerinti tájékoztatásra érkező, környezeti szempontból releváns in-
formációkat a környezeti értékelés készítésénél figyelembe vettük.  

Az érintett nyilvánosság a helyben szokásos módon értesülhetett a tervezés megkezdéséről, 
illetve a környezeti vizsgálat lefolytatásáról. A településrendezési tervet az egyeztetési anyag 
összeállítását megelőzően a Területi Tervtanács, valamint az Önkormányzat Képviselőtestületet 
tárgyalta. 

A környezeti értékelés az államigazgatási szervek, az önkormányzat adatszolgáltatása, valamint 
a területre vonatkozó tervek felhasználásával készült. A tervezési munkát és a környezeti értéke-
lést a környezeti elemekre, hatótényezőkre, a táji, természeti értékekre és korlátozó tényezőkre 
kiterjedő vizsgálat előzte meg. 

A terv rövid ismertetése 

A Településrendezési terv a területhasználatok rendszerét és szabályozását állapítja meg, ennek 
legfőbb célja a település fejlődési irányának meghatározása, élhetőségének biztosítása az épített 
és természeti értékek megőrzése és a fenntartható fejlődés elveinek fenntartása mellett. Ezen 
általános célok mellett a felmerülő lakossági igények és az Önkormányzati célok lehetőség sze-
rint ugyancsak figyelembe vesszük. Az így körvonalazódó elképzelések az érvényben lévő jog-
szabályoknak és magasabb rendű terveknek is megfelelően épülnek be a TRT-be.  

A környezetvédelem szempontjából a terv célja a védendő, sérülékeny, illetve korlátozó elemek 
(pl. természetvédelmi) átvezetése, a védelem biztosításának hatékonyabb elérése. 

Szentjakabfa Településrendezési tervének módosítása során különös hangsúlyt kapott a táj ter-
mészetes, illetve természetközeli állapotának megőrzése, a táj esztétikai adottságait és jellegét, 
karakterét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek fennmaradásának biztosítása, 
a tájszerkezet és a kül-, illetve belterületi övezeti rendszer megalkotása során. 

A településen új beépítésre szánt terület került kijelölésre a belterület dél-keleti oldalán a lakóte-
rülethez kapcsolódva új lakótelkek kerültek kialakításra. A fejlesztések célja a lakosok építkezési 
igényének kielégítése és a helyi vállalkozások számára hely biztosítása.  

A környezeti értékelés tárgyát a környezetre hatást gyakorló, a jelenlegi állapothoz képest java-
solt új fejlesztési terület, az újonnan beépítésre szánt terület, illetve kisebb területhasználat válto-
zások képezik. A területen nagy volumenű változtatás nem történt.  

A településen a belterülethez kapcsolódóan kisebb területű új lakterület került kijelölésre.  
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Jelen terv az új fejlesztési igények megjelenítésén, térbeli-fizikai kereteinek meghatározásán túl 
kiterjed továbbá a területhasználat mai állapotának rögzítésére és szabályozására, a település-
szerkezet és az övezeti rendszer megalkotására. 

A tervmódosítás jellegéből adódóan a koncepcionális - településszerkezetet, tájszerkezetet érintő 
változások – környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata elsősorban az átfogó értékelésben, a 
fejlesztési igényeket tükröző új tervi elemek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata elsősor-
ban a részletes értékelésben kapnak helyet. 

A terv megvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek feltárása 

Átfogó értékelés  

A térségi regionális szerkezetbe való illeszkedés, a releváns terveknek - különösen azok kör-
nyezetvédelmi céljainak - való megfelelés értékelése 

Szentjakabfa a Balaton kiemelt üdülőkörzethez tartozó település, a településre az OTrT és a 
részletesebb regionális terv – Btv. intézkedései együtt érvényesek. 

Környezeti vonatkozásai miatt a községek közigazgatási területét érintően az alábbi térségi öve-
zetek emelendők ki: 

• térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

• felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület 

• vízeróziónak kitett terület 

• kiváló termőhelyi adottságú erdő 

• szőlő termőhelyi kataszteri terület 

Fenti korlátozó tényezők a településrendezési terv készítésénél figyelembe vételre kerültek, a 
táji, természeti értékek és a tájkép védelme kiemelt hangsúlyt kapott. 

• Az országos ökológiai hálózat területe a településrendezési terven a magasabb rendű ter-
vek vonatkozó tervlapját figyelembe véve került lehatárolásra, a Nemzeti park digitális 
adatszolgáltatása alapján tovább pontosítható. A tervezett beépítésre szánt terület az 
ökológiai hálózat magterületét nem érinti. A t táji, természeti értékeinek megőrzése diffe-
renciált övezetekbe sorolással, illetve a HÉSZ-ben megfogalmazott szabályokkal biztosí-
tott. 

• A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek Szentjakabfán az északi erdőterületek – Ura-
sági erdők – tartoznak ide, a településrendezési terven véderdő besorolásba kerültek. Az 
erdőterületek megőrzése így biztosított. 

• Az országos, illetve a térségi területrendezési terveken meghatározott tájképvédelmi terü-
let lehatárolása a táji, tájképi értékeket, illetve a területek tájképi érzékenységét figyelem-
be véve a településrendezési tervben pontosításra került. Az érintett területeken beépítés-
re szánt területet nem jelöltünk ki. A település egészére, a külterületi övezetekre, a ha-
gyományos szőlőhegyekre vonatkozóan is a HÉSZ-ben az építészeti arculatra, beépítés-
re vonatkozó szabályokat fogalmaztunk meg melyek biztosítják a településkép megőrzé-
sét nem csak a tájképvédelmi övezetbe sorolt területeken. Ezen felül javasoljuk a mező-
gazdasági üzemi terület, a szőlészet és a déli gazdasági területek látványvédelmi fásítá-
sát, út menti fásításokat honos növények alkalmazásával.  
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• A vízvédelmi érdekek érvényesítésre kerültek a tervben. Lehatárolásra kerültek a szeny-
nyezésre érzékeny területek.  

Összességében elmondható, hogy a térségi területrendezési terv térségi övezetekre vonatkozó, 
környezetvédelmi, természetvédelmi vonatkozású előírásai a településrendezési terv készítése 
során figyelembe vételre, a HÉSZ-be beépítésre kerültek. 

A környezetvédelmi célok és szempontok megjelenésének vizsgálata 

 

A település elsődleges környezetvédelmi célja a felszíni alatti vizek szennyezésének megakadá-
lyozása, mely összefügg a külterületi területhasználat módosulásával. Ennek jogszabályi hátterét 
a HÉSZ-ben rögzítettük. A település területére vonatkozóan települési környezetvédelmi program 
nem készült, a településre a II. Nemzeti Környezetvédelmi Programban (NKP) meghatározott 
környezetpolitikai célkitűzések, valamint ez utóbbi alapján a tematikus akcióprogramokban26 
megfogalmazott feladatok a meghatározók.  

A helyi és magasabb szinten meghatározott környezetvédelmi célkitűzések közül Szentjakabfa 
vonatkozásában különösen 

- a természeti és környezeti értékek megóvása, fejlesztése, a biológiai sokféleség megóvása 
- a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, 
- környezeti károk felszámolása 
- racionális területhasználat, természeti erőforrások fenntartható használatán, táji értékek 

megóvásán, biológiai sokféleség megőrzésén alapuló mezőgazdálkodás fejlesztése, gyep-
gazdálkodás támogatása, ökotermékek piacának fejlesztése 

- környezetbarát turizmus fejlesztése 

emelendők ki. 

A III. NKP megállapította, hogy ezek a célok maradéktalanul nem valósultak meg az adott 5 éves 
időszakban, így továbbra is alapelveknek tekinthetők. A településre vonatkozóan az alábbi - 
részben a fentieknek megfelelő - célok fogalmazhatók meg: 

- Környezettudatosság, fenntartható termelés és fogyasztás elősegítése 
- Turizmus és környezet összehangolása 
- Egészséges vízminőség 
- Levegőminőségének javítása 
- Zajterhelés csökkentése 
- Környezettudatos közlekedés 
- Települési környezetvédelmi és környezetbarát közszolgáltatások 
- Természeti és táji értékek védelme 
- Talajok védelme és környezetbarát mezőgazdaság 
- Tájkép- és környezetvédő kapcsolatos erdőgazdálkodás 
- Területi vízgazdálkodás és jó állapotú vízkészlet biztosítása 
- Hulladékgazdálkodás – megelőzés-hasznosítás-ártalmatlanítás 

A településrendezési terv készítése során ezek a célokat figyelembe vettük, a hatályos jogsza-
bályok előírásaira felhívtuk a figelymet és a HÉSZ előírásaiban alkalmaztuk. A területhasználatok 
megállapításánál a természeti és épített örökségünket szem előtt tartva a fenntartható- önfenn-
tartó gazdálkodás lehetőségének biztosítását és a település fejlődési igényét egyeztettük össze.  
                                                            
26 2345/2004. (XII. 26.) Korm. határozat 
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A Nivegy-völgy, a település térsége természeti értékekben gazdag. Szentjakabfa község terüle-
tének egy részét erdő borítja, legelők, szántók és szőlőterületek találhatók itt.  

A természetvédelmi lehatárolások és jelenlegi ill. történelmi tájhasználat alapján a táji értékekre 
épülő tájszerkezet, külterületi területhasználat került kialakításra. A természetvédelmi, tájvédelmi 
szempontból értékes, sérülékeny területek – a Nemzeti Park területei, ökológiai hálózat magterü-
lete, szőlőkataszteri területek, vízfolyások környezete – szigorú szabályokkal rendelkező övezet-
be kerültek besorolásra, mely a kialakult értékes tájhasználat megőrzését, a tájkarakter védelmét 
biztosítja. 

A terv a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, a racionális területhasználat 
alapelvét szolgálja azáltal, hogy csak kis mértékben jelöl ki új beépítésre szánt területet. A táji 
adottságokon, tájhasználati hagyományokon alapuló külterületi övezeti rendszer a tájkarakter 
erősítését, a biológiai sokféleség megőrzésén alapuló mezőgazdálkodás fejlesztését szolgálja. 

Az ökoszisztémák védelmét, mint fontos környezetvédelmi célkitűzést szolgálja az ún. biológiai 
aktivitás érték fogalmának bevezetése, mely „egy adott területen a jellemző növényzetnek a tele-
pülés ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték” (Étv. 
2. §. 30. pont), s mely alkalmas lehet a kondicionáló felületek változásának nyomon követésére. 
Az Étv. 8. §. 2) b) pontja előírása szerint „az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egy-
idejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivi-
tás értékhez képest nem csökkenhet.” A törvényi szabályozás biztosítja, hogy új beruházások ne 
járjanak a település ökológiai viszonyainak radikális romlásával. A biológiai aktivitás érték számí-
tását a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet határozza meg. A tervezett új beépítésre szánt terület meg-
valósulása következtében bekövetkező biológiai aktivitás érték változás a Rendelet mellékletének 
I. táblázatában megadott értékmutatók alkalmazásával számítottuk ki. A számítások eredményét 
az alábbi táblázat tartalmazza. 

 
Új beépítésre szánt 
terület kijelölése 

terület 
mére-
te (ha) 

beso-
rolása 

BA 
érték 

tervezett be-
sorolás 

BA ér-
ték 

Szentjakabfa Lakóterületi fejlesztés 2,4 Mk (6) 14,4 

Lf (2,5) 

+20%-os zöld-
felület, há-
romszintes 

növényzettel* 

6 

4,32 

 

 

 

védőfásítás kijelölése  
15 méteres sávban a 
teljes gazdasági terüle-
ten 

0,85 
Gksz 
(0,3) 

0,255 
védőfásítás  

(6) 
5,1 

szumma    14,625  15,42 

*az OTÉK-ban előírt minimális zf. aránynál 20%al nagyobb javasolt zf arány az Lf-2 övezetben 

A táblázatból látható, hogy a biológiai aktivitás érték az átminősítés előtti aktivitás értékhez ké-
pest nő, vagyis a tervezett zöldfelületi elemek a tervezett fejlesztések által okozott biológiai aktivi-
tás érték vesztést pótolni tudják.  
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A környezeti konfliktusok értékelése 

A település tervezett területfelhasználásának rendszere a környezeti konfliktusok kialakulásának 
megelőzését alapvetően biztosítja.  

A településen konfliktus jelent a meglévő gazdasági területek látványa, ezért a tervben telken 
belüli fásítást, ültetési kötelezettséget írtunk elő. Az új beruházások megvalósításakor a betar-
tandó előírások megakadályozzák a további környezeti károkozást.  

Szentjakabfa külterületét érinti a kistérség vízellátását biztosító vízmű kút hidrogeológiai védőte-
rülete, ezért a területek fokozottan érzékeny besorolásba kerültek, kommunális, vagy mezőgaz-
dasági szennyeződéstől feltétlen védendők. A vízellátás és szennyvízkezelés összefüggő prob-
lémájának megoldása a hatályos jogszabályok adta keretek között a vízjogi létesítési engedéllyel 
rendelkező szennyvíztisztító mű, vagy alternatív szennyvíztisztító kisberendezések, külterületen 
zárt szennyvíztárózók megépítésével és üzemeltetésével lehetséges, építésével. A HÉSZ-ben a 
hatályos jogszabályok rögzítésre kerültek, ezek betartásával a környezeti károk megakadályoz-
hatók. 

A közlekedésből származó konfliktusok elsősorban az átmenő forgalomból adódnának, de a te-
lepülés zsákfalu, átmenő forgalom nincs.  

 

Részletes értékelés  

 

A környezeti elemekre gyakorolt hatások értékelése 

A levegőre gyakorolt hatások 

A tervezett elemek funkciójából adódóan jelentősebb levegőterhelést okozó létesítmény megjele-
nésével nem kell számolni, ugyanakkor a fejlesztési területek (lakó-, és gazdasági területek) tér-
ségében - a megnövekvő közlekedési eredetű légszennyezésnek, valamint a megjelenő fűtés-
nek, esetleg üzemi eredetű légszennyezésnek tulajdoníthatóan – lokálisan a légszennyező anya-
gok mennyisége emelkedhet. 

A tervben a meglévő zöldfelületi elemek (zöldterületek, összefüggő belterületi kertek, útmenti 
zöld sávok) védelme, új zöldfelületi elemek (zöldterületek, védő erdők) megjelenése, valamint a 
HÉSZ-ben és SZT-n meghatározott zöldfelületi feltételek (minimális zöldfelületi arány, többszintű 
növényzet arányának meghatározása) biztosítják, hogy levegőminőség-romlás ne következzen 
be. 

A levegőminőség romlásának, környezetártalmi konfliktus kialakulásának megakadályozását 
szolgálja a tervben a meglévő gazdasági területek körüli védősáv, illetve beültetési kötelezettsé-
gű sávok kijelölése. 

A talajra, földre gyakorolt hatások 

Az újonnan kijelölésre került beépítésre szánt terület kis kiterjedésű.  

A mezőgazdasági területeken megvalósuló fejlesztési területek esetében fontos a beruházás 
ütemezett megvalósítása tájhasználati, tájképi okokból. A tervezett beépítés a környező termőte-
rületeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit nem rontják, mezőgazdasági zárványterületek nem 
alakulnak ki.  

A fejlesztési területek beépülése következtében a föld élő közege az érintett területen megszűnik. 
A talajvédelem érdekében a beruházót kötelezettségek terhelik, a beépítéssel érintett területen 



Szentjakabfa 
Településrendezési terv 

Pro Arch. Építész Stúdió 
Bp. 1085 József krt. 36.  T/F 3031075, 06-20-960-50-41, proarch@t-online.hu 

vezető tervező: R.Takács Eszter TT1-2883/01                                          61 
 

humuszmentést kell végezni. A humuszvagyon védelmével az építési engedélyezési tervben 
külön munkarészben kell foglalkozni, amennyiben a beépítendő terület nagysága meghaladja a 
400 m2-t, az építési dokumentációnak tartalmaznia kell talajvédelmi (humuszmentesítési) tervet 
is. Kedvező, hogy a letermelt humusz felhasználását a terv a lehetőségekhez mérten helyben 
javasolja. Ezt ösztönzi a beruházással érintett területen fel nem használt humuszos termőréteg 
mennyisége után a jogszabályban meghatározott talajvédelmi járulék fizetési kötelezettség is. 

A HÉSZ-ben szereplő, a földtani közeg védelmét szolgáló előírások (parkolófelületek kialakításá-
ra, feltöltéshez használt anyagokra, szennyvíz- és hulladékkezelésre, csapadékvíz elvezetésre 
vonatkozó előírások stb.) biztosítják, hogy a létesítmények elhelyezése során a földtani közeg 
védelme kellő odafigyelést kapjon, a földtani közeg ne károsodjon. 

A vizekre gyakorolt hatások 

A felszín alatti vizek, élővíz-folyások védelme a területhasználat meghatározásánál figyelembe 
vételre került.  

A beépített területeken, elsősorban a gazdasági területeken a csapadékvíz elvezetésére és mi-
nőségére kiemelt figyelmet kell fordítani a vizek minőségének megőrzése érdekében. A vonatko-
zó vízvédelmi jogszabályok és a HÉSZ-ben a beépítésre szánt területekre meghatározott kör-
nyezeti feltételek (szennyvízkezelésre és csapadékvíz-elvezetésre, parkolók kialakítására vonat-
kozó szabályok) betartásával, illetve hatósági ellenőrzéssel a vizek szennyeződése megakadá-
lyozható. 

Élővilágra gyakorolt hatások 

A tervmódosítás az élővilágot alapvetően nem veszélyezteti. Természetvédelmi szempontból 
értékes területen fejlesztés, védett területen fejlesztés nem tervezett.  

A fejlesztések, új beépítések célterületei korábban mezőgazdasági hasznosítású területek, ma 
parlagok, ahol zavart vegetáció található, természetvédelmi szempontból értékes növényzet nem 
jellemző. 

Épített környezetre gyakorolt hatások 

A települési karaktert és hagyományokat, illetve az adott terület funkcióját figyelembe véve kerül-
tek meghatározásra az egyes építési övezetek beépítési feltételei. A tervezett fejlesztések védett, 
illetve védendő, értékes elemet nem veszélyeztetnek. 

Az épített környezet védelme, illetve a tájtól merőben idegen épületek megjelenése megakadá-
lyozásának érdekében a HÉSZ-ben - pl. épületformálásra, anyaghasználatra stb. vonatkozó - 
építési feltételek meghatározása történt. 

 

A környezeti elemek rendszereire gyakorolt hatások értékelése 

Tájra gyakorolt hatások 

A tájvédelmet, a tájpotenciál erősítését szolgálja a külterületi övezeti rendszer átalakítása, a táji 
adottságokhoz, tájhasználati hagyományokhoz igazodó övezetek és építési szabályok meghatá-
rozása, mely elősegíti az értékmegőrző, táji adottságokhoz igazodó területhasználatok fennma-
radását.  

A külterületen eszközölt területfelhasználás-változások a tájpotenciál jobb kihasználását szolgál-
ják. Ezek közül a helyben hagyományos szőlőművelést és borászat fejlesztését szolgáló mező-
gazdasági övezeti besorolások (borvidéki kertes, borvidéki általános) mezőgazdasági övezet 
emelendők ki.  
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A településrendezési tervben lehatárolásra került a tájkép- és településkép-védelmi terület hatá-
ra. Az érintett területekre a HÉSZ-ben meghatározott szabályok (pl. a tájképben kedvezőtlen lát-
ványt nyújtó létesítmények elhelyezésének megakadályozása, bizonyos esetekben látványvé-
delmi terv előírása, a növénytelepítés során honos növényfajok alkalmazása stb.) biztosítják a 
természeti adottságok és tájképi értékek fennmaradását, a látványvédelmi szempontból érzékeny 
területeken kedvezőtlen látvány nyújtó létesítmények kialakulásának megakadályozását. 

Az újonnan kijelölt beépítésre szánt terület a belterület közvetlen szomszédságában kapott he-
lyet, így a már beépített területek szerves folytatását képezik a tájban.  

A tájban megjelenő kedvezőtlen látványú területek (elsősorban a gazdasági területek) eltakará-
sát, illetve tájba illesztésének elősegítését szolgálják a településrendezési tervben lehatárolásra 
kerülő védőfásítás, illetve a HÉSZ-ben meghatározott, zöldfelületek kialakítására vonatkozó sza-
bályok. A fejlesztések a tájképre negatív hatást, a HÉSZ-ben meghatározott építési feltételek, 
zöldfelületi feltételek betartása, illetve megfelelő színvonalú épületek kialakítása esetén nem 
gyakorolnak, az előírások nyomán a jelenlegi látvány is javulhat. 

Településre gyakorolt hatások 

A terv elsősorban a falusias karakter erősítését, a településben rejlő még kihasználatlan lehető-
ségek feltárását célozza. A tervezett lakóterületi fejlesztés a használaton kívüli kertekben és a 
hozzájuk kapcsolódó területeken egy új utca kialakításával falusias tömböt alakít ki. A település 
fejlesztési lehetőségei a korlátozó tényezők miatt csekélyek, a javaslat a törvényi keretek között 
biztosít új telekalakítási lehetőséget a hagyományos struktúrához illeszkedően. 

Ökológiai rendszerekre, védett területekre gyakorolt hatások 

A településrendezési tervben a védett természeti területek és a nemzeti ökológiai hálózat elemei: 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park és az országos ökológiai hálózat területei a módosított OTrT-vel, 
illetve vonatkozó jogszabályokkal összhangban, az érdekelt államigazgatási szervvel egyeztetve 
kerültek lehatárolásra. A védett természeti területeken és az országos ökológiai hálózat magterü-
letein beépítésre szánt terület nem került kialakításra.  

Összességében megállapítható, hogy a településrendezési tervben meghatározott 
területfelhasználás és övezeti rendszer jellemzően az ökológiai rendszerek fennmaradását segíti 
elő.  

 

Az embert, mint végső hatásviselőt érő hatások értékelése 

Az emberek egészségére, életminőségére gyakorolt hatások 

A településrendezési tervben meghatározott településszerkezet a lakóterületi minőség javítását, 
élhetőbb község, kellemesebb lakókörnyezet kialakítását célozza. 

A környezetminőség javítását szolgálja a közterületek rendezése, fásítási javaslatok és a patak 
menti ma is szép zöldfelületek hasznosítási, fejlesztési javaslata. A terv másik fontos intézkedése 
a jelenlegi hatályos jogszabályoknak megfelelően a szennyvízkezelés szabályozása. 

Az emberek társadalmi, gazdasági helyzetére gyakorolt hatások 

A falusi karakter erősítése, a falurészek helyi sajátságainak megőrzése, a település potenciálja 
(borturizmus, üdülés, rekreáció, ökológiai gazdálkodás) erősítésének társadalmi haszna az iden-
titástudat erősödésében nyilvánulhat meg.  

A természeti értékek megőrzését szolgáló külterületi övezeti rendszer és szabályozás kialakítása 
ösztönzi a helyi termelőket az értékmegőrző gazdálkodás folytatására, a fő turisztikai vonzerőt 
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jelentő természeti környezet megőrzésére, ezáltal megmarad a lakosoknak a természethez való 
szoros kötődése és az új beköltözők, új gazdák is átveszik a szokásokat. 

Fontos a jelenleg művelt szőlők megtartása, az állattartás, helyi mezőgazdasági termelés megőr-
zése és támogatása.  

 

A környezeti következmények összefoglalása 

A részletes értékelés kapcsán megállapítható, hogy a településrendezési terv intézkedései a kör-
nyezet általános állapotát javítják, a meglévő állapotot megőrzik. A kis mértékű fejlesztés a tele-
pülés életképességét biztosítja a természeti, környezeti, táji értékek megőrzése mellett, a kör-
nyezeti elemek és rendszerek védelmével. 

 

A hatások elkerülésére vagy csökkentésére vonatkozó, a tervben szereplő intézkedések haté-
konyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre 

A tervben foglalt javaslatok, az építés feltételeként meghatározott szabályok a negatív környezeti 
hatások minimalizálását segítik elő, segítenek abban, hogy jelentős közvetlen, vagy közvetett 
negatív környezeti hatás, környezetkárosodás ne következzen be. A környezeti elemek és rend-
szereik védelme, a környezeti konfliktusok elkerülése érdekében a HÉSZ-be a környezeti és ter-
mészetvédelmi szempontokat figyelembe vevő szabályok, szigorú környezeti feltételek kerültek 
beépítésre. A vonatkozó jogszabályok és a HÉSZ előírásainak betartása, a terv alátámasztó 
munkarészeiben megfogalmazásra kerülő, a környezetminőség javítását célzó javaslatok, feltéte-
lek figyelembe vétele esetén a terv megvalósulása a környezetminőség romlásához, a környezeti 
elemek károsodásához nem vezet, sőt az általános környezeti állapot javulását eredményezi.  

 

Közérthető összefoglaló  

Szentjakabfa Településrendezési terve az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatá-
ról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A környezeti vizsgálat lefolytatását a 
teljes közigazgatási területre készülő terv indokolja. 

A környezeti vizsgálat célja, hogy a terv megvalósulása során várható környezeti következmé-
nyeket feltárja, hogy a környezeti szempontból kedvezőtlen változtatások a döntéshozás korai 
fázisában felismerhetők legyenek, s a környezeti elemek és rendszereik, az emberek egészségi 
állapota és életminősége védelme érdekében szükség esetén további intézkedések, feltételek a 
tervbe beépítésre kerülhessenek. 

Az egyeztetési anyag összeállítását megelőzően vizsgálatok készültek, melyek a hatályos terv-
ben foglalt elhatározások értékelését is tartalmazták a táji, természeti és épített értékek, a terület 
használatát korlátozó tényezők ismeretében. Ennek alapján, valamint a településrendezési terv 
felülvizsgálatával egyidejűleg zajló környezeti értékelés hatására átgondolásra kerültek a hatá-
lyos településrendezési tervben foglalt tervi elemek. A településrendezési terv programja az ezek 
alapján átgondolt, visszafogott fejlesztési elképzeléseket tartalmazzák. Fontos cél volt a tervben 
a táji, természeti és épített környezet értékei védelmének biztosítása.  

A vizsgálatok és egyeztetések következtében a terv környezeti szempontból kedvező módon 
alakult. A kis területű fejlesztések, és a belterületi övezeti rendszer, szabályozás és értékvédelmi 
előírások a településszerkezet megőrzését és ehhez illeszkedő új területek kialakulását biztosítja. 
A külterületi övezeti rendszer megalkotása a környezetvédelmi, természetvédelmi szempontok 
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hatékonyabb érvényesítését, a tájkarakter védelmét, a hagyományos gazdálkodási formák elő-
segítését szolgálja, és a magasabb rendű törvényekben foglaltaknak megfelel. 

A településrendezési terv módosítás olyan tervi elemet nem tartalmaz, mely a környezet károso-
dását, jelentős környezetminőség romlást idézne elő.  

Összegzésként megállapítható, hogy a tervben foglalt elemek, előírások és javaslatok a környe-
zeti elemeket (levegő, föld, víz, élővilág, épített környezet) és rendszereiket (táj, település, ökoló-
giai rendszer) érő negatív környezeti hatások lehetőség szerinti csökkentését, a táji, természeti 
értékek védelmét kívánják biztosítani. A tervben foglalt környezeti feltételek, szabályok kellő biz-
tosítékai annak, hogy a környezetminőség jelentős romlása, a környezeti elemek károsodása, 
valamint az emberek egészségi állapotában, életminőségében negatív változás ne következzen 
be. 
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Bevezetés 
 

Az Örökségvédelmi Hatástanulmány Szentjakabfa 
településrendezési tervéhez készül. A tervvel párhuzamosan 
kerül kidolgozásra a Nivegy-völgyi településekre Szentantalfa 
Szentjakabfa, Balatoncsicsó, és Tagyon településekre a 
településrendezési terv.  

A Balaton-felvidéki falvak Zánkától északra találhatók a 
Cserkúti patak völgyében (vagy más néven Csorsza, Csicsergó 
patak). A 140 fős Nivegy-völgyi település egyike a térség 
legrégebben lakott helyeinek. A faluban élők elsősorban a 
szőlőtermelésből, borászatból élnek, az állattartó telep is 
többeknek biztosít megélhetést. Újabban a turizmus is fellendült 
a térségben. 

A településrendezési terv készítése előtt 2004-
ben a SZÖVTERV tervezői a településekre 
Örökségvédelmi vizsgálatot és TRT-t állítottak 
össze, de a kidolgozott anyag nem került teljes 
formában dokumentálásra és elfogadásra.  

A meglévő tervek és az Önkormányzatok mai 
fejlesztési szándékai alapján összeállítottunk a 
településre tervezési programtervet, melyet a Btv 
előírásainak lehetőségeivel és korlátaival 
összevetve átértékeltünk, s a jelen terv tényleges 
programjaként használtuk fel. Így a jelen 
dokumentáció a térszerkezeti és 
településrendezési, valamint a történelmi 
faluszerkezet fejlesztési lehetőségeihez csak 
részleges kapcsolódik, mivel az érvényben lévő 
építési törvények több terület beépítésre nem 
adnak lehetőséget. A magasabb szintű 
jogszabályok és a fejlesztési igények 
összehangolása után, a település déli területein 
jelöltünk ki újabb beépítésre szánt kisebb 
lakóterületeket. 

A tervben részletes javaslatot adunk a települési 
és táji értékek megőrzésére. S egyben felhívjuk a 

figyelmet a helyi értékvédelmi rendelet kidolgozására is.  
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Falutörténet 

 

Szentjakabfa története és fejlődése szorosan összefügg a térség többi falvának életével, de 
sok egyedi elemet hordoz magával. 

Már a középkorban lakott térség. De régészeti leletek került elő az őskorból és a római 
korból is. A XI.-XIII. századból a környéken több kisebb településnyomot tartanak nyilván, 
Dörgicsén 11, Nivegy-völgyben 7 templom és az ezek körüli lakott helyekre  utaló leletek 
kerültek elő. A településhez a herendi templom rom van a legközelebbi, de megtalálható a 
falu északi határában is egy régészeti lelőhely. A középkori falu királyi birtok volt, a XIV. 
századtól a veszprémi püspökség tulajdona. 

A falu keresztutcás elrendezése és a templom körüli halmazszerű telekalakulatok 
alapján,- feltételezhető, hogy a kelet-nyugati tengely mellett álló beépítés (Kút utca) 
és a templom a XIII. század előtti településre épült. 

A XVI. század középétől a XVIII. század közepéig szórványosan lakott térség, melybe 
fokozatosan protestánsok telepednek le. Az 1770-es években a püspökség német 

katolikusokat telepít a faluba, akik fokozatosan alakítják ki, 
építik fel otthonukat. 1786-ban avatják fel a katolikus 
templomot.  

A hagyományoknak megfelelően erdő, legelő, szőlő-hegy, 
házi kert tarozik egy-egy portához. Még ma is megfigyelhető 
a „védekező”, német falu arculata a Fő utcában (észak-déli 
tengely), ahol a lakóhelyet a pajták összezáródó sora védte 
az állatoktól, támadóktól. A pajták közül már csak egy-két 
épület áll. 

Szentjakabfán a legtöbben az 1848 körül életek, a 
lakónépesség 270 fő volt. Feltehetően, akkor sem volt több 
ház itt, de a nagycsaládos portákon több gyerek szaladgált. A 
szabadságharc után lecsökkenő lakosság már sohasem érte 
el ezt a számot. Ez részben az elvándorlás, részben a 
csökkenő szaporulat miatt lehetett. 1925-ben kisebb 
népiskola működik. 

A falu fejlődésének fontos időszaka volt a XX. század 
második fele, a környező településekhez képest láthatóan 
több építkezés folyt a faluban. A falu melletti vízmű, 
úthálózat, állattartó telep és az erdei, vigadó telep alapján ma 
is érzékelhető, hogy a TSZ vezetők itt fejlesztettek 
legszívesebben. A központban TSZ iroda, vegyesbolt, 
kocsma, könyvtár épült.  

A falu arculata is jelentősen átalakult, a házak az utca részen 
átépültek a homlokzatok, az előkerteket lekerítették. A 70-es 
években épült intézmények a kort jellemezték, nem igazodtak 
a régi faluképhez. 
 

             lekerített telekrészek 

pajták 
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A történelmi, katonai térképek a középkori falvak helyét jelzik, de a közöttük haladó dűlőutak, 
patakok helyét már nem őrzik. Így hiába keresni a kelet-nyugati megközelítési irányokat, a 
Fő utca folytatásában haladó bekötő utat.  
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Épített örökségek 

Műemlékek, műemléki környezet (forrás: Műemlékvédelmi Hivatal) 

1) Rómia katolikus templom (Szent Vendel)   11309 

hrsz.: 2.; klasszicista stílus, épült: 1830-as évek. 

A település főutcája melletti magaslaton, kerítéssel övezett 
kertben álló, hozzávetőlegesen keletelt épület. A hajónál 
keskenyebb, félköríves záródású szentéllyel, az útra néző 
bejárati főhomlokzat felett nyolcoldalú gúlasisakkal fedett 
toronnyal, a hajó É-i oldalán sekrestyével. A templomot 1768-
ban szentelték fel Szent Jakab, valamint Fábián és Sebestyén 
tiszteletére. 1816 előtt épült fel a sekrestye. 1830 körül 
átalakították a homlokzatot és felépítették a tornyot. A 19. 
század végén már Szent Vendel a patrónusa. A templom 
piaszterekkel szegélyezett Ny-i homlokzatát osztópárkány 
tagolja, alatta téglány alakú bejárati ajtó, felette félkörves 
karzatablak nyílik. A főpárkány feletti attikafalon körablakkal 
áttört timpanon, mögötte a torony harangszintje magaslik. A 
hajó Ny-i végét vasoszlopos fa orgonakarzat foglalja el, rajta 
igényes kialakítású orgonával. Az angyalszobrokkal díszített 

tabernákulum és Mária szobra barokk, a gyertyatartók rokokó stílusúak. A padok barokk 
stílusú asztalosmunkák, a négy kandeláber 1862-ben készült. A bejárati ajtó a 19. század 
első feléből származik. A szentélyt és a hajó boltozatait Soós István és Mór József 1965-ben 
készített falfestményei díszítik. A templomkertben 1895-ben állított kőkereszt található. 

műemlék környezete: 1-4/2, 13-15, és az 53/3, 53/4 hrsz-ú ingatlanok a műemléki 
ingatlannal érintkező szakaszai. 

Nyilvántartott régeszti lelőhelyek: 

1) Almakút felett (9297) 
A pontos helye ismeretlen, a valószínűsíthető lelőhely a 08/7-9 számú területre 
korlátozódik. 

2) Törpevízmű, Belterület északi vége (9297) 
A XX. század közepén fellelt leleteknek a nyoma a jelen helyzetben nem található. 
Valószínűsíthető helye 27/1-2; 29/1-4; 29/6-7; 30; 53/4; 232/11; 243; 036/9-11 hrsz-ú 
telkek. 

3) Lázföld (9299) 
A lelőhely a 033/4 hrsz-ú telken található 

4) Szentjakabfa-Balatoncsicsó bekötőút (9303) 
08/2-3; 08/6-12; 015/1; 016/18-22 hrsz telkek. 

Helyi épített értékek, épített környezet védelme: 

1) Helyi értékvédelmi terület: 
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A történelem során kialakult hagyományos települési szövetet képező településrész alkotja a 
helyi értékvédelmi területet. A fő utca mentén a kút utcától északra a hagyományos beépítés 
tartozik a védelmi területbe. Az utcára merőleges lakó majd gazdasági épületek után a kertek 
hátsó részében befordult pajták sora áll. 

helyi értékvédelmi terület határa: 16-20, 25-27/2, 29-44, 

2) Történelmi közterület struktúra 

A Fő utca és a Kút utca merőleges kialakulása és az ezek mentén a beépítés foglalja 
magába a történelmi közterület struktúrát. Az észak dél irányba a domboldalra felfutó Fő utca 
mentén alakult ki a település fő iránya, amiről tovább haladva a pincesorokhoz lehet eljutni. A 
merőleges irány, a Kút utca, hasonlóan a többi beépítéshez, merőleges lakóházak alakultak 
ki nagy többségben. 

3) Helyi védelemre javasolt épület: hrsz: 27/1 lakóépület, gazdasági épület 

Belterület: 

Hrsz.: 13.; 16. az épület DNy-i vége és a keresztpajta; 19. az épület DNy-i vége és a 
keresztpajta; 20.; 25. az épület DNy-i vége; 26. az épület DNy-i vége.; 27. az épület DNy-i 
vége; 29/1 K-i része 34.; 36. Az épület K-i része; 38. az épület K-i része; 39. Melléképület és 
a keresztpajta; 40. Melléképület és a keresztpajta; 42. Az épület K-i vége és a keresztpajta; 
43. Az épület K-i vége; 45.; 46.; 62. Az épület D-i vége és a melléképület; 64. Az épület D-i 
vége; 65 melléképület; 66. A telek K-i szélén álló épület; 67. Melléképület; 

4) Köztéri emlék 

• A mai Kálviária-hegyen már csak két lator kereszt maradt meg. 

• A fő utcában a kultúrház előtt, annak a kertjében helyezkedik el Steirlein János és 
hitvese kőkereszt, mely 1895-ben készült. 

• A templomkertben áll Albert Ferenc és hitvese, Tímár Erzsébet keresztje, amely 
1895-ben készült. 

• A Kút utca 3. szám alatt a Czaun-ház előkertjében áll Czaun Ferenc és hitvese, 
Hilbert Mária által állított kőkereszt 1948-ból. 

• A temetőben áll Bechtel Antal által állított kőkereszt, 1822-ből. 

 

Táji-, természeti értékek          

Országos jelentőségű természeti értékek 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park védett területe 

A Nivegy völgy Pécselyi-medence Nemzeti Parki területegységéhez tartozik. A Tihanyi-
félszigettől északra fekvő védett terület három összefüggő részből, a Szőlősi-, a Pécselyi- és 
a Vászolyi-medencéből áll, amelyek mindegyike a medence legnagyobb településéről kapta 
a nevét. Ennek a védett területnek nyugati peremén helyezkedik el a Nivegy-völgy, melynek 
egy része az alábbi lehatárolás szerint így Nemzeti park védett területébe tartozik. 

Szentjakabfa belterületének környezete, közigazgatási területének déli része tartozik a 
Nemzeti park védett területébe, de a Láz-földek és az északi erdőterületek nem tartoznak 
bele.  
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Balatoncsicsó közigazgatási területének nagy része, a település belterületének környezete 
és a Balázs-hegy Nemzeti park területéhez tartozik. A Taliándörögd felőli határ erdei nem 
tartoznak a Nemzeti park védett területébe. 

A területek fő értékét a változatos társulásokban megjelenő védett növényfajok és 
bogárfauna jelenti. Összességében a területen a magyarországi védetté nyilvánított bogarak 
egyharmada jelen van.  

 

Országos ökológiai hálózat 
területei: magterület, puffer terület 

A nemzeti ökológiai hálózat a 
közelmúltban került kijelölésre, mely a 
szigetszerűen elhelyezkedő értékes 
természetközeli élőhelyeket kapcsolja 
összefüggő rendszerré.  

Szentjakabfa közigazgatási területén 
magterület, és puffer terület 
találhatóak. Magterületbe a területre 
jellemzően az erdőterületek tartoznak. 
Ezek közül is jellemzően az északi 
területeken lettek kijelölve az 
erdőterületek, mint az országos 
ökológiai hálózatában tartozó 
magterület. A település teljes 
belterülete és a hozzá kapcsolódó 
szőlő területek mind puffer területbe 
tartozik. 

Az OTrT és a Btv előírásai 
értelmében magterületen beépítésre 

szánt terület nem jelölhető ki, puffer területen abban az esetben történhet beépítésre szánt 
terület kijelölése, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, 
biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti.  

Ex lege védett területek, források 

A Nivegy völgyben több forrás is található, melyek a Cserkúti patakot táplálják: Almakút, 
Berkút és Cserkút. A három közül a legutolsó, a Cserkút forrás Szentantalfán a Kőhegy 
oldalában fakad.  

Egyedi tájértékek, településtörténeti értékek  

A Nivegy-völgyi szakrális kisemlékei c. pályamű (Poór Ferenc 1999) a településeken 
részletesen felmérte a meglévő kőkereszteket. A legrégibb kereszt 1768-ból származik, a 
Szentjakabfai kálvária maradványa. A jellemzően a faluvégén, szőlőhegyen, temetőben és 
templomkertben álló kereszteket egyedi tájértékként jelöltük. 

Szentjakabfa-Balatoncsicsó-Vigándpetend határában, a Csicsói erdészház és erdei iskola 
mellett alakították ki az Öreg bükk tanösvényt. A 3,6 vagy 6,6 km hosszú sétaút során táblák 
segítségével tanulmányozhatjuk a környék természeti (növényvilág, állatvilág, geológia) 
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adottságait, valamint betekintést nyerhetünk az erdőgazdálkodás folyamataiba, az erdész 
munkájába. 
A kertes mezőgazdasági terület a telekalakítás és az épületek, építmények elhelyezése 
szempontjából az különböző övezetekre tagolódik: 

Az övezetekben fontos szempontnak tartottuk a hagyományos szőlőhegy karakterének 
megőrzését. Ezeket a szempontokat a helyi építési szabályzatban rögzítettük. A karakter 
szempontjából fontos az régen használt utak visszaállítása, a jelenlegiek a megfelelő 
használatnak való kiszabályozása. 

A beépítés szempontjából az épület struktúra jellegzetességeit fogalmaztuk meg. A művelési 
ághoz kapcsolódó gazdasági építmények megfelelő minőségben és arculattal jelenjenek 
meg, és megfelelő sűrűséggel. Ezáltal javaslatokat tettünk a tetőformákra, anyaghasználatra, 
tagozódásra, formára, homlokzati struktúrákra. 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

Mind a négy településen a Balaton törvény lehatárolja a tájképvédelmi területet, melybe 
elsősorban a hagyományos szőlődombok és védett területek, erdők kerültek bele. 
Szentantalfán a belterület keleti és nyugati oldalát egyaránt érinti a lehatárolás, nyugatra a a 
patak-völgy és a Kő-hegy oldala, keletre a Balázs-hegy került tájképi védelem alá. 

A tájképvédelmi területen új beépítésre szánt területet nem jelöltünk ki. A tájban megjelenő 
épületekre vonatkozó szabályokkal a hagyományos építészeti megjelenést írjuk elő. 

A patakok és a patakmedrek megőrzése szempontjából védelmi övezeteket jelöltünk ki a 
jelenlegi vízfolyások mentén. Több esetben tanösvények, természetközeli gyalogos utakat 
jelöltünk ki, melyek a természetes használatát, értékeinek bemutatását és feltárását 
szolgálja. 

 
A terv módosításainak ismertetése, várható hatásai 

 

Szentjakabfa fejlesztési területei: 

1) A szabályozási terv alapján, a település délkeleti részén új fejlesztési területek építhetők 
be. A területeken jelenleg szőlő művelés folyik, de egyre több a felhagyott t telek is. A 
temető megközelítése mentén tovább haladva egy új út alakítható ki, ami feltárná a 
beépítésre szánt telkeket. A domborzatot figyelembe véve, hasonló méretű telkek 
alakítottunk, mint a település többi részérén jellemző. A beépítés paramétereit, helyét is 
a már kialakult szövethez igazítottuk. 

A vízgyűjtőtől keletre eső részre már készült egy telekosztási javaslat az önkormányzat 
kérésére korábban, de az új fejlesztéseket figyelembe véve, és a település fejlődésének 
irányait szem előtt tartva új javaslatot adunk a terület megosztására. 

Hatása: 

A jelenleg érvényes jogszabályoknak való megfelelés miatt, a település fejlesztési 
lehetősége a délkeleti részekre korlátozódik. A falu környéki szőlők közül itt van több  
felhagyott szölős. A közművesítés és megközelítés szempontjából a terület jól 
kapcsolódhat a meglévő beépítésekhez. A felhagyott művelésű domboldal lakóterület 
kialakítására alkalmas. 
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2) A település kapujánál helyezkedik el a volt TSZ gazdaság, üresen álló épületegyüttese. 
A jelenleg csak a telep egy részét hasznosítják. Javasoljuk a gazdasági szerepkör 
megtartását, csak egy korszerűbb az igényeknek megfelelő beépítéssel. 

Hatása: 

A Nivegy-völgy lakóinak szükséges a helyi gazdálkodás szempontjából megfelelő 
méretű és gazdasági terület biztosítása. A hajdani TSZ felhagyott telepe gazdaságtalan 
és elhanyagolt képet mutat. Bár a környező legelők fenntartása szempontjából, a 
legeltető állattartás lenne a kedvezőbb tájhasználati elem. Azonban a kisvállalkozóknak 
való helybiztosítás egy megfelelő telephellyel kulturált munkahely teremtést biztosítana, 
a lakó és munkahely zavaró hatásai nem jelentkeznének.   

 

Külterületi övezeti rendszer 

A településrendezési tervhez környezeti vizsgálat készüA településen kialakított övezeti 
rendszer a település hagyományos tájképi, tájhasználati értékeinek megőrzését és a 
gazdálkodás fenntartását szolgálja. 

Az erdőterületeken belül védett, védendő erdőövezetbe kerültek a Nemzeti Park területén, 
Országos Ökológiai hálózat magterületén, Btv. kiváló termőhelyi adottságú területén található, 
nyilvántartott erdőterületek.  

A mezőgazdasági területeken több övezet került kialakításra a telekadottságok, 
elhelyezkedés és jelenlegi használat, illetve a törvényi előírások figyelembe vételével. A 
területeken a táj karakter megőrzésére a meglévő építészeti hagyományokhoz igazodó 
épületek helyezhetők el.  

A mezőgazdasági területen a technológiai épületek, csarnokok kialakítását szabályoztuk: a 
felhasználható anyagok, alapterület és építménymagasság tekintetében. Így elkerülhető a 
például a tájban megjelenő csillogó vagy virító fémborítás vagy műanyagcserép. 

A területegységek lehatárolását a meglévő telekstruktúra, telekhasználatok és a Btv övezeti 
besorolásának figyelembe vételével alakítottuk ki. 

A völgyben elterülő általános mezőgazdasági területek használatát, művelési ágát 
figyelembe véve az alábbi övezetekre osztottuk: nagytáblás, síkvidéki szőlőterületek – 
általában szőlőkataszteri I.-II. osztályú területek, legelők, rétek vagy gyümölcsösök, szántók, 
legelők. hagyományos árutermelő mezőgazdasági övezet. 

Szentantalfa területén lehatárolásra került egy olyan terület is, amelyben a Btv által 
megengedett birtokközpont is létrehozható. 

A település belterületén és környezetükben lévő házikertek, egykori káposztások, 
gyümölcsösök egy részét a tradicionális településmag védelme és a hagyományos 
tájhasználat megőrzése érdekében is korlátozott mezőgazdasági területbe javasoljuk. Az 
övezetben épületet nem lehet elhelyezni.  

 

Természet- és környezetvédelmi előírások 

A tervben a Btv., az OTrT a természetvédelmi és környezet védelméről szóló jogszabályok 
előírásait betartottuk illetve rögzítettük. A tervhez környezeti vizsgálat készült, amely 
megállapította, hogy a tervezett fejlesztések ökológiai hálózat pufferterületét érintik, de a 
magterületet, tehát valódi természeti értéket nem veszélyeztetnek. A tervben kijelölt helyi 
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védelemre javasolt erdő a település egyedi értéke, faegyedei és rekreáós funkciója miatt 
megőrzését fontosnak tartjuk 

 

Hatása 

A tervezett övezeti előírásokkal és az annak megfelelő tájhasználattal a jövőben az értékes 
tájalkotó elemek megőrizhetők és a területen a hagyományos gazdálkodás fennmarad.  

A terv környezetvédelmi s természetvédelmi intézkedései biztosítják a környezeti állapot 
javulását és a természeti értékek megőrzését.  

 

 
Összegzés 

 

A tervezett fejlesztések nem érintenek örökségvédelmi területeket, nincsenek zavaró 
hatással a meglévő táji és művi értékek megőrzésére. 

A terv részletes értékmegőrzési rendelete hozzájárul a meglévő hagyományos beépítések 
megőrzéséhez és az építési kultúra tovább éléséhez. 
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A tanulmány tárgya: 
 

Szentjakabfa Község Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően hosszú távra 
szóló Településrendezési Tervet készíttet. Ehhez a 2001. évi LXIV. tv. 66. § (2) bekezdés 
alapján kulturális örökségvédelmi hatástanulmány szükséges, mely a 4/2003. (II.20.) NKÖM 
rendelet 5. § (2) bekezdés értelmében az 1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (3) bekezdése alapján 
véleményezésre megküldendő tervek kötelező alátámasztó munkarésze. A jelen régészeti 
tanulmány a rendelkezésünkre bocsátott térképen jelölt területeket foglalja magába. 

Jelen munkát a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. alapján szerzői jogvédelem illeti meg. 
A közölt adatok szerződéstől eltérő célra való felhasználása, a régészeti lelőhelyekre és a 
régészeti érdekű területekre vonatkozó adatok nyilvánosságra hozása vagy továbbadása 
harmadik fél számára csak a szerző engedélyével, a 17/2002. (VI.21.) NKÖM rendelet 7. §, 
valamint a 47/2001. (III.27.) Kormányrendelet szabályai szerint történhet. 

 

Törvényi környezet:   

(A vonatkozó hatályos jogszabályok és tartalmuk, azaz a régészettel érintett területeken 
követendő eljárás, jogok és kötelezettségek) 

 

A régészeti lelőhelyekre, a régészeti kutatásra és a régészeti leletekre vonatkozó főbb 
jogszabályok: 

2001. évi LXIV. törvény – örökségvédelmi törvény 
1997. évi CXL. törvény, különösen a 38-49. § - múzeumi törvény  
1996. évi LIII. törvény, kifejezetten a  23. és a 28. § - természetvédelmi törvény (táji 
értékként a halomsírok és a földvárak ex lege védelem alatt állnak) 
1979. évi 2. törvényerejű rendelet – kulturális javak jogtalan átruházásáról 
218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet – szabálysértésekről 
47/2001. (III. 27.) Kormányrendelet – múzeumokban folytatható kutatásról 
190/2001. (X. 18.) Kormányrendelet – Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról 
191/2001. (X. 18.) Kormányrendelet – örökségvédelmi bírságról  
20/1999. (XII. 26.) NKÖM rendelet – szakfelügyelet rendjéről 
1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet – szakemberek képzéséről 
16/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet – örökségvédelmi hivatal eljárásrendjéről 
17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet – kulturális javak kiviteli szabályairól 
18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet – régészeti feltárásokról 
4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet – örökségvédelmi hatástanulmányról 
BTK vonatkozó paragrafusai (157, 216/b, 316, 324, 325. §) – örökségi értékek kárára 
elkövetett veszélyeztetés, rongálás, megsemmisítés 

 

Általában a 2001. évi LXIV. törvény és végrehajtási rendeletei alapján kell eljárni. Ennek 
alapján a régészeti területeket három kategóriába lehet besorolni:  

1. fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhelyek 

2. nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

3. régészeti érdekű területek. 
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1.) Védett régészeti területek esetében: 

2001. évi LXIV. tv. 63. § (2) bekezdés a) pont 

Védett régészeti területen bármilyen, a talajt 30 cm-nél mélyebben bolygató tevékenység 
végzéséhez a KÖH hatósági engedélye szükséges függetlenül az adott beruházást 
egyébként engedélyező államigazgatási szerv engedélyétől. A KÖH határozatának 
hiányában semmilyen munka nem végezhető. Egyebekben mindenben az adott területre a 
régészeti védelmet elrendelő miniszteri rendeletben (a korábbiak esetében határozatban) 
foglaltakat kell követni és betartani. 

Régészeti védelmet (fokozott és kiemelt védési besorolásban) bárki kezdeményezhet a KÖH 
területileg illetékes regionális irodájánál vagy a Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóságán. 
A védési eljárást a Hivatal folytatja le, a védelem kimondásáról a NKÖM dönt miniszteri 
rendelet formájában.  

 

2.) Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében: 

2001. évi LXIV. tv. 11. §  

A régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. 

2001. évi LXIV. tv. 63. § (2) bekezdés a) és (4) bekezdés a) pontjai 

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében minden az eddigi használattól eltérő 
hasznosításhoz, építkezéshez, a talaj bolygatásával járó tevékenység végzéséhez a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előzetes (hatósági vagy szakhatósági) engedélye 
szükséges.  

2001. évi LXIV. tv. 65. § (1) bekezdés 

Az engedélyezési eljárás miatt célszerű már a tervezés előtt a Hivatal előzetes nyilatkozatát 
kérni, hogy az adott beruházáshoz, hasznosításhoz (pl. építkezés, művelési ág változtatása, 
halastó kialakítása, stb.) hozzá fognak-e járulni, s ha igen, akkor milyen feltételekkel. Így a 
később megvalósíthatatlannak minősülő fölösleges tervezést, illetve a feltárás miatt történő 
nem várt időbeli csúszás és költségnövekedés kiküszöbölhető vagy előre kalkulálható lesz.  

2001. évi LXIV. tv. 22. § (1)-(2) bekezdések  

A földmunkával járó fejlesztésekkel a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott 
régészeti lelőhelyeket – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – el kell kerülni. Ha a 
lelőhely földmunkával való elkerülése a fejlesztés, beruházás költségeit aránytalanul 
megnövelné, vagy a beruházás máshol nem valósítható meg, a beruházással veszélyeztetett 
területet előzetesen fel kell tárni. 

2001. évi LXIV. tv. 22. és 23. §; 18/2001 NKÖM rendelet 14. § 

A beruházás feltételeként adott esetben előírt régészeti feltárás költségei mindig a beruházót 
terhelik, mivel az ő érdeke a már ismert lelőhely megbolygatása. A régészeti feltárásra 
vonatkozó szerződést a beruházónak minden esetben a területileg illetékes múzeummal 
(esetünkben ez a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum) kell megkötnie. Ez általában a megyei, 
egyes területeken a helyi (városi) múzeum. A szerződés érvényességéhez a Hivatal 
jóváhagyása szükséges. Magát a feltárást bármelyik, a régészeti feltárások végzésére 
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jogosult intézmény elvégezheti, amennyiben a szerződő felek erről megállapodásra tudnak 
jutni. A feltárásra jogosult intézményeket a 18/2001. (X.18.) NKÖM rendelet 2. § sorolja fel.  

Nyilvántartott régészeti lelőhelyen a lelőhely jelenlegi használati módját csak akkor kell 
korlátozni, ha annak folytatásától a lelőhely súlyosan károsodhat, vagy fennáll a 
megsemmisülés veszélye. Ugyanez vonatkozik az ott a Hivatal hozzájárulásával végzett 
tevékenységekre is: amennyiben ennek során előre nem kalkulálható örökségvédelmi érdek 
merül fel, vagy nem várt jelenség mutatkozik, a végzett tevékenységet korlátozni kell. A 
Hivatalnak a munka felfüggesztése esetén lehetősége van kártérítés fizetésére, kisajátítás 
kezdeményezésére, vagy régészeti védelem megindítására. 

2001. évi LXIV. tv. 82-85. §; 191/2001 Kormányrendelet 

A régészeti lelőhelyben vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése 
büntetendő cselekmény (BTK hatálya alá esik), továbbá örökségvédelmi bírság kirovását 
eredményezi. A nyilvántartott régészeti lelőhelyek a III. kategóriába tartoznak, vagyis a bírság 
a kötelezettségszegés vagy a károkozás mértéke szerint 10 ezer forinttól 25 millió forintig 
terjedhet. 

 

3.) Régészeti érdekű területek, továbbá valamely tevékenység során bárhol újonnan észlelt 
régészeti lelőhely előkerülése esetében: 

2001. évi LXIV. tv. 7. § 14. pont 

Régészeti érdekű területnek számít minden olyan területrész, ahol régészeti lelőhely 
előkerülése várható vagy feltételezhető. Így ide kell sorolni minden talajbolygatással járó 
tevékenység végzésére kiszemelt területet is. E területekre ugyanazok a szabályok 
vonatkoznak, mint a beruházás során nem várt módon előkerülő régészeti leletekkel és 
objektumokkal fedett területekre. Az ilyenkor követendő eljárásban a helyi önkormányzat is 
feladatot kap. 

2001. évi LXIV. tv. 24. és 25. §; 18/2001 NKÖM rendelet 15. § 

Amennyiben ezeken a nem ismert vagy hivatalosan nem nyilvántartott régészeti lelőhelyeken 
régészeti jelenség vagy lelet kerül elő, a végzett tevékenységet abba kell hagyni, és a 
helyszín vagy lelet őrzése mellett értesíteni kell a jegyzőt, aki a területileg illetékes múzeum 
és a KÖH szakmai bevonásáról köteles gondoskodni. A bejelentési kötelezettség a 
felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt terheli! A múzeum 
24 órán belül írásban köteles nyilatkozni a munka folytathatóságáról. A szükséges 
beavatkozás költségeit (amennyiben időközben a KÖH nem regisztrált lelőhelyet a 
helyszínen) a feltárásra jogosult intézmény köteles állni.  

2001. évi LXIV. tv. 26. §; 18/2001 NKÖM rendelet 16. § 

A lelet, illetve a lelőhely bejelentőjét jutalom illeti meg, amely nemesfémek esetében nem 
lehet kisebb a beszolgáltatott lelet nemesfémtartalmának piaci értékénél. A nyilvántartásban 
nem szereplő régészeti lelőhelyben vagy az onnan származó leletekben okozott kár, illetve 
ezek megsemmisítése ugyancsak büntetendő cselekmény (BTK hatálya alá esik).  
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4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet 

A Hivatal a rendeletben foglalt esetekben és tartalommal örökségvédelmi hatástanulmány 
elkészítetéséhez kötheti szakhatósági állásfoglalásának megadását. Ez vonatkozik egyrészt 
a már ismert lelőhelyekre, másrészt a nagyobb felületet érintő beruházásokra bármely 
területen. A tanulmány elkészíttetése a beruházót terheli, készítésére a nevezett rendeletben 
feljogosítottak vállalkozhatnak. 

A 2001. évi LXIV. törvény 66. § (2) bekezdés alapján készítendő hatástanulmányok tartalmi 
követelményeit részletesen tartalmazza a 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet melléklete. 
Ugyanezen rendelet értelmében a hatástanulmány régészeti szakterületi részét csak 
felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező személy készítheti. A hatástanulmány 
készítője jogosultságán túl egyben nyilatkozik arról is, hogy a tervezett megoldás megfelel az 
örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak. 

 

A 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet melléklete szerinti tartalmi követelmények: 

 

1. Vizsgálat (értékfelmérés) 

a.) történeti leírás, régészeti örökség  

 

Szentjakabfa község történetét, a kezdetektől kezdve 2000-ig, -  a többi Nivegy-völgyi 
községével összefoglalva - Veress D. Csaba történész írta meg, „A Nivegy-völgy falvainak 
története: Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon.” címen. A 415 oldal 
terjedelmű munka a Balatoncsicsói Német Kisebbségi Önkormányzat megbízásából jelent 
meg Balatoncsicsón,  2000-ben, számos fekete-fehér és színes illusztrációval.  

A község közigazgatási területén található (1965. június 1-ig ismertté vált) régészeti 
lelőhelyek  leírása megtalálható: Bakay Kornél – Kalicz Nándor – Sági Károly: „Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A keszthelyi és tapolcai járás.” Magyarország Régészeti 
Topográfiája, 1. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest 1966. című munka (a továbbiakban MRT 
1.) 149-151.. oldalain. 

Szentjakabfa Árpád-kori eredetű település. Valószínűleg egyike az 1269-ben névtelenül 
említett hét nivegy-völgyi településnek („de septem villis Nyvigh”).Szt. Jakabról elnevezett 
egyháza után 1306-ban Nivegyszentjakabfalva, ekkor az eddig királyi udvarnokok által lakott 
települést, Ottó király az őt megkoronázó Benedek veszprémi püspöknek adományozta. Ottó 
lemondásávall azonban az adományozás nem ralizálódott, a község továbbra is királyi birtok 
maradt. 1318-tól azután mégis a veszprémi püspöké lett Szentjakab (Herenddel, Niveggyel 
és Tagyonnal együtt), cserébe több a királynak átengedett Visegrád-környéki püspöki 
birtokért. Papja 1333-ban szerepelt előszőr (Domonkos), 1357-ben Pál, 1362-ben András 
kanonok.  A község a középkor további folyamán is a veszprémi püspökség birtokában 
maradt. Lakói adták a veszprémi püspöki várőrség egy részét (1446-os adat). A XIV. sz. 2. 
felében Szentjakabfán csütörtökönként tartották a hetivásárt (1378, 1389, 1391). 1524-ben 12 
adózó és 8 lakatlan portája, 1531-ben 6 adózó továbbá 12 szegény és puszta portája volt itt a 
veszprémi püspöknek. 1534-ben a püspöknek 5 adózó, 4 szegény, 3 puszta-, a helyi egyházi 
nemeseknek meg 1 adózó és 1 szegény portáját írták össze. 1536-ban a püspöknek 5 ½ 
adózó, 5 szegén és ½ a bírónak átengedett portája volt, a többi az egyházi nemeseké volt. 
1542-ben a püspöknek 4 1/2 adózó, 4 szegény portája volt. 1548-ban a veszprémi 
káptalannak 1 adózó portája. 1549-ben már Paksi János veszprémi várkapitány birtokolta 4 
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adózó és 1 újratelepített portáját. 1550-ben is Veszprém vára bírta 4 adózó portáját. A falu 
Veszprém 1552-es elestekor átmenetileg elpusztulhatott, mert 1553-ban már pusztaként írták 
össze. 1555-ben a püspöknek 3, az egyházi nemeseknek 1, 1557-ben a püspöknek 4 adózó, 
3 szegény, az egyházi nemeseknek 1 adózó portája volt. 1564, 1566, 1567-ben a püspöknek 
3 adózó, a helyi nemeseknek szintén 3 adózó portáját írták össze, s hasonló volt a helyzet 
egészen 1594-ig. Közben 1570-ben a veszprémi török nahijéhez tartozott, 3000 akcse 
jövedelmét Divane Veli nevű szpáhi élvezte. 1594-ben a püspöknek 2 adózó, 7 szegény és 
10 lakatlan, az egyházi nemeseknek 3 adózó portája volt. 1596-ban az egyházi nemesek 1 
forint 80 denár adót fizettek. Ezután a tizenötéves háborúban ismét elpusztulhatott a falu, 
mert legközelebb csak 1609-ben írták össze. Ekkor a püspöknek 1 adózó portája volt. 1610, 
1612, 1613, 1618, 1622, 1626-1627, 1647-ben a püspöknek ½ adózó telke volt itt. A község 
csak a XVII. század végén, a török háborúk elmultával (1696-tól) települt újjá. 

 

 A község területéről négy régészeti lelőhely (MRT 1. 45/1-3. és 45/7. lelőhely) szerepel a 
Hivatal nyilvántartásában. (Az MRT 1. 45/4-6. lelőhelyek jelenleg Balatoncsicsóhoz 
tartoznak.) Ezekből egy a község belterületének É-i részéhez kapcsolódik (45/2. lelőhely),  a 
többi  a község külterületén található, egy a belterülettől É-ÉNY-ra (45/3. lelőhely), kettő 
(45/1. és 45/7. lelőhelyek) a belterülettől DK-re, a községhatár D-i felében található. 

A lelőhelyek közül egy őskori (45/3. lelőhely), kettő római-kori (45/2. és 45/7. lelőhely), a 
negyedik lelőhelyen (45/1. lelőhely) pedig őskori és középkori anyag együttesen 
megtalálható. 

  

b.) természet, táj, tájhasználat – településhálózat és településszerkezeti összefüggések 

A falu a Balaton É-i partján húzódó dombvonulat É-i oldalán, a Nivegy-völgyben (Csicsói-
medence) található. A Veszprém-Nagyvázsony-Tapolca országútról Nagyvázsonynál a 
Balaton felé leágazó úton érhető el. DK-ÉNY-i irányban elnyúló határa É-on a Nagyvázsony-
Vigántpetend-i országúton is kissé túl terjed 

 

c.) településkép és utcaképek 

Az építészeti-műemléki értékvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 

 

d.) településszerkezet és területhasználat 

Az építészeti-műemléki értékvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 

 

e.) településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok 

Az építészeti-műemléki értékvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 
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f.) védettségek 

Régészetileg védett terület a község határában nincs. 

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak. 

 

g.) az örökségi értékek elemzése 

- nyilvántartott régészeti lelőhelyek: 

 

ALMAKÚT FELETT (MRT 1. 45/1. lelőhely) 

1962-es terepbejárás során nagy kiterjedésű őskori (lengyeli és úrnasíros kultúra) és ettől 
kissé D-re, az országút mellett középkori (XI-XV. századi) telepnyomokat figyeltek meg. 

2005. decemberi terepbejárásunkkor a lelőhelyet nem sikerült lokalizálnunk. A felszántott, 
sáros szőlőben nem találtunk leletanyagot és semmilyen jelenséget nem tudtunk megfigyelni. 

A lelőhely kiterjedése a hrsz. 08/8-12. számú területre valószínűsíthető. 

 

BELTERÜLET É-I VÉGE (MRT 1. 45/2. lelőhely) 

1959-ben – az MRT 1. szerint – „ a falu északi végénél, az út nyugati oldalán, a szélső háztól 
20 m-re északnak, a törpevízmű árkának ásásakor késő római csontvázas sírt vágtak át”. 

2005. decemberi terepbejárásunkkor a törpevízműnek híre-nyomát sem találtuk. A felszínen 
semmi sem utalt az egykori temetkezésre. 

A lelőhely vélhetően a hrsz. 29/6. és/vagy 232/11. számú területre valószínűsíthető. 

 

LÁZFÖLD (MRT 1. 45/3. lelőhely) 

1964-ben terepbejáráskor mintegy 50 x 100 m-res területen újkőkori (vonaldíszes) és 
bronzkori telepnyomokat figyeltek meg. Ez a környék legmagasabban fekvő újkőkori telepe. 

2005. decemberi határjárásunkkor a területet összefüggő hótakaró borította. Régészeti 
jelenséget, leletanyagot így nem lehetett megfigyelni. 

A lelőhely a hrsz. 033/5. számú területen található. 

 

SZENTJAKABFA-BALATONCSICSÓ BEKÖTŐÚT (MRT 1. 45/7. lelőhely) 

Az 1940-ben útépítéssel megbolygatott korarómai temetőnek 2005. decemberi 
terepbejárásunkkor a begyepesedett felszínen semmi nyomát nem találtuk. Pontos 
lokalizálása nem sikerült. 

A lelőhely a hrsz. 016/16. számú területen található. 
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h.) területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggésrendszerében 

A jelenlegi területhasználat  során a folyamatos szőlőművelés veszélyezteti a 45/1. és 45/2. 
számú lelőhelyt, a szántás pedig a  45/3. számú lelőhelyt. 

 

2. Változtatási szándékok 

a.) településhálózati és tájhasználati változás 

Olyan változásról, amely a régészeti örökséget érintené nincs tudomásunk. 

b.) településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás 

Ezekből csak az esetleges régészeti vonatkozásúakra térek ki.  

A község belterületéhez D-felé, az országút NY-i oldalán kapcsolódó, jövőbeni beépítésre 
szánt területet (hrsz. 021/9-11.) 2005. decemberi terepbejárásunkkor begyepesedve találtuk. 
Sem régészeti jelenséget, sem leletanyagot nem találtunk. 

A község belterületéhez K-felől, a Kálvária lábánál csatlakozó, szintén jövőbeli beépítésre 
szánt területetet (hrsz. 03/2b.) 2005. decemberi terepbejárásunkkor erdő (fák, bokrok) 
borította. Sem régészeti jelenséget, sem leletanyagot nem találtunk. 

c.) infrastrukturális változás 

Erre vonatkozóan nincs adatunk. 

d.) népesség, életmód, társadalom, kultúra változása 

Erre vonatkozóan nincs adatunk. 

3. Hatáselemzés a különböző hatásterületek kijelölésével (hatásvizsgálat és javaslatok) 

a.) történeti településhálózati következmények 

Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 

b.) természeti, táji hatások 

A régészeti lelőhelyekre új természeti vagy táji hatások nem várhatók.  

c.) településkép feltárulásának változásai 

Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 

d.) régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy 
pusztulásának lehetőségei 

Sem az egyes lelőhelyek jelentősége, sem az akut veszélyeztetés nem indokolja a 
jelenlegi védettségen való változtatást. A jelenleg fennálló védettségnek azonban 
maradéktalanul érvényt kell szerezni a gyakorlatban is. 
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A helyi, önkormányzat által rendeletben kimondott régészeti védelemnek csak abban 
az esetben van értelme és létjogosultsága, ha az az egyes területek számára az éppen 
hatályos jogszabályokban biztosítottnál erősebb védelmet garantál. Ez a nyilvántartott 
régészeti lelőhelyekkel közvetlenül határos területek esetében jelenthet átmeneti megoldást 
arra az időszakra, amíg az érintett terület régészeti lelőhellyel való érintettsége egyértelműen 
kiderül.  

Régészeti szempontból alapvetően fontos, hogy minden egyes nyilvántartott lelőhelyet 
érintő munkálat esetében, továbbá minden olyan esetben, amikor váratlanul régészeti lelet 
vagy jelenség kerül elő, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt (KÖH) értesíteni kell (ez utóbbi 
esetben a területileg illetékes múzeum értesítésével párhuzamosan). Tekintettel azonban a 
törvényi szabályozásra, mely szerint a beruházások esetében a szükségessé váló régészeti 
feltárások költségét a beruházónak kell állnia, valamint a váratlanul előkerülő lelőhelyek 
kapcsán szükséges mentő feltárások által okozott időkiesésre egy-egy beruházás során, a 
nem kellően motivált felek miatt a gyakorlatban továbbra is számolni kell a régészeti 
jelenségek egy jelentős részének dokumentálatlan pusztulásával. Ennek elkerülése 
érdekében szükséges az előrelátó tervezés, valamint a fejlesztések során a régészeti 
pluszköltségek tervezése. 

Szentjakabfán a MRT 1. 45/1-3. régészeti lelőhelyek esetében a lelőhelyek 
megmaradása nagyban függ attól, hogy a jelenlegi veszélyeztetés  (szőlőművelés, 45/1-2. 
lelőhely, szántás, 45/3. lelőhely)) folytatódik-e, vagy a lelőhellyel érintett földterületeken más, 
bolygatással nem járó művelésre vagy hasznosításra térnek-e át. A szőlőművelés és a 
szántás folyamatos állagromlást okoz az érintett lelőhelyekben, tartós, több évtizedes ilyen 
jellegű használat során pedig teljes megsemmisüléssel fenyeget. Ezeken a területeken  
javasolt a művelési ág megváltoztatása olyan módon, hogy az a lelőhelyek tartós és további 
romlással nem járó fennmaradását garantálja: javasolt a gyep művelési ág és ennek 
megfelelően a füvesítés utáni kaszálóként vagy legelőként való hasznosítás bevezetésének 
megfontolása. A gyep, rét, legelő művelések a régészeti lelőhelyek állapotának háborítatlan 
megőrzése szempontjából kifelezetten kedvezőek. Épp ezért törekedni kell e felületek 
megőrzésére és lehetséges kiterjesztésére a régészeti lelőhelyeken és környezetükben. 

Ugyanakkor bármilyen újabb beruházás (pl. alagcsövezés, meliorálás, talajlazítás, 
csatornaásás, homok-, agyag-, vagy földbányászás, magas- vagy mélyépítés, útépítés, stb.) 
jelentős károkat okozhat a lelőhelyeken, ezért ezek a tevékenységek minden esetben a 
Hivatal előzetes szakhatósági engedélyéhez kötöttek. A Hivatal saját hatáskörében mérlegeli 
a tervezett beruházás és az általa a régészeti örökségben keletkező visszafordíthatatlan 
folyamatok arányát, viszonyát, majd a jogszabályokkal összhangban ezek alapján 
engedélyezi, kikötésekkel (pl. a beruházó költségére történő megelőző feltárás vagy régészeti 
felügyelet elrendelésével) engedélyezi, vagy elutasítja az engedélykérelmet. Mindezek 
alapján a lelőhelyekkel érintett területeket érdemes az ipari vagy építési területek kijelölésénél 
mellőzni.  

A településrendezési tervben jelenleg ugyan nem szerepelnek további, különböző célú 
fejlesztések, a jövőben esetleg felmerülő szándékokkal kapcsolatban megjegyzendő még, 
hogy kert, szőlő, vagy gyümölcsös kialakítása, illetve erdő telepítése többnyire jelentős 
veszélyt jelenthet a régészeti lelőhelyre nézve, ugyanis a szőlő és kertműveléshez, illetve az 
erdőgazdálkodáshoz általában kapcsolódó műveletek (pl. rigolírozás, szőlőirtás, új ültetvény 
telepítése, fásítás, tuskózás) a lelőhelyek részbeni bolygatásával vagy megsemmisítésével 
járhatnak. E tevékenységeket ezért lehetőleg kerülni kell. A jelenlegi területhasználatok 
módosításához ezért javasolt a KÖH előzetes állásfoglalásának beszerzése. A belterületi, 
vagy egyéb beépített területrészeken azok az építési munkálatok, melyek a talajt 30 cm-nél 
mélyebben bolygatják (pl. ház-, pince-, vagy kerítésalap ásása, közművek vezetése, 
tereprendezés, oszlopállítás, fásítás, árokásás, útépítés, stb.), ugyancsak veszélyeztető 
forrásnak minősülnek, ezért a beépített területeken lokalizált lelőhelyek területén az ilyen 
jellegű beavatkozásokat a KÖH előzetes engedélyéhez kötik a jogszabályok. 
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Egy-egy nagyobb területet érintő esetleges jövőbeli beruházás esetén célszerű külön 
hatásvizsgálat készíttetése. Az elsősorban ú.n. non-destruktív metodológiák (légifotó, teljes 
felületet érintő szisztematikus terepbejárás, geofizikai felmérés) alkalmazásával a lelőhelyek 
azonosítása, kiterjedése és jellege viszonylag jól meghatározható. A terv véglegesítését 
megelőzően, saját megrendelésre készített hatásvizsgálat révén ugyanis elkerülhető, hogy a 
terv az engedélyezési fázisban a Hivatal által elutasításra, vagy nem várt mértékben 
módosításra kerüljön. A hatásvizsgálat beruházó általi elkészíttetését ugyanakkor a Hivatal is 
elrendelheti. Egy-egy konkrét tervezés megkezdésekor ezért mindenképp értesíteni kell a 
KÖH területileg illetékes irodáját. 

Amennyiben a nyilvántartott lelőhelyeken kívül kerülne elő lelet vagy jelenség, akkor a 
korábban részletesen is leírt jogszabályok szerint kell eljárni. 

e.) történeti térbeli rendszerek alakulása 

Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 

f.) műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének 
alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település életében 

Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 

g.) műemlékek megújításának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei 

Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 

h.) településkarakter változásának hatásai  

Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 

i.) környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései 

Nincs adatunk. 

j.) folyamatok iránya, visszafordíthatósága 

A jelenlegi károsan ható folyamatok (szőlőművelés, szántás,) fokozatos állagromlást jelent az 
MRT 1. 45/1-3. számú lelőhelyeknél.  Javasoljuk a szőlőművelés és szántás helyett az 
érintett területek kaszáló, rét, legelő jellegű hasznosítását. Ellenkező esetben hosszabb távon 
a lelőhelyek teljes pusztulásával kell számolni.  

k.) kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei 

A jogszabályok nem írnak elő kárenyhítési vagy ellentételezési kötelezettséget arra az esetre, 
ha egy terület tulajdonosát az előírásokból vagy a jogszabályból eredő kötelezettségei miatt 
hátrányok érik. Ugyanakkor a kárpótlás lehetőségét nem is zárja ki semmi, így ez minden 
esetben az érintett felek megegyezésétől függ. 

A régészeti lelőhellyel érintett ingatlanok esetében megvizsgálandó annak lehetősége, hogy a 
Nemzeti Földalapba való felajánlásért cserébe onnan másik, azonos értékű ingatlan 
formájában történjen ellentételezés. 
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Összefoglaló 

 A község közigazgatási területén található régészeti lelőhelyek jelenlegi védettsége általában 
elfogadható,  változtatás nem indokolt, de a védettségnek a gyakorlatban is maradéktalanul 
érvényesülnie kell. Állapotuk megőrzése azonban mindenképpen elkerülhetetlen feladat, s 
ezért a legtöbbet és a leghatékonyabban a község lakói és vezetése tehetnek. Javasolt a 
gyep művelésre való áttérés a jelenleg szántott és szőlőművelésnek kitett lelőhelyeknél 
(szőlőművelés: MRT 45/1-2., szántás: MRT 45/3. lelőhely). 

A nyilvántartott lelőhelyekkel közvetlenül határos területeknél megfontolandó az esetleges 
helyi védelem alá való helyezés. 

 

Régészeti érintettség és a tervezés:  

A talaj bolygatásával járó tevékenységek során régészeti szempontból kiemelten vizsgálandó 
területek általában véve a tervezett aszfaltos utak építésével érintett területek, belterületbe 
vonni kívánt új területek, ipari hasznosításra kiszemelt területek, egyéb beépítésre szánt 
területek, ill. az erdősíteni vagy vízzel elárasztani tervezett földrészletek. Ezeken a 
területeken beruházás tervezése esetén, már a tervezés legelején javasolt a Hivatal előzetes 
állásfoglalásának beszerzése. Ebben a hivatal nyilatkozni tud arról, hogy az érintett területen 
időközben vett-e nyilvántartásba régészeti lelőhelyet, illetve hogy az adott beruházás 
megvalósításához hozzá fog-e járulni, és ha igen, akkor milyen feltételekkel. A Hivatal 
állásfoglalásának kialakításához a 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelettel összhangban 
elrendelheti örökségvédelmi hatástanulmány elkészíttetését. 

A jelen hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján 
készült. A község területén időközben előkerülő lelőhelyekről a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal vezet közhiteles nyilvántartást. Javasolt minden tervezett 
beruházás előtt a lelőhellyel való érintettségről időben meggyőződni. 

 

A HÉSZ-be javasolt szövegrész:  

„Régészeti érintettség esetén a 2001. évi LXIV. törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási 
rendeletek alapján kell eljárni.  

A fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhelyeken a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal az egyéb eljáró szervtől függetlenül is hatóság.  

Minden nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintő, a talajt 30 cm-nél mélyebben bolygató 
tevékenység esetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előzetes (szakhatósági) 
engedélyének beszerzése szükséges.  

A régészeti érdekű területeken tervezett munkálatok esetében a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatalt véleményező szervként be kell vonni még a tervezés fázisában.  

Minden olyan esetben, amikor lelet vagy jelenség kerül elő, a területileg illetékes múzeumot 
(esetünkben ez a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum) és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt 
értesíteni kell.  

A nagy felületeket érintő beruházások előtt a Hivatal hatásvizsgálat készítését írhatja elő.  
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A régészeti örökséget érintő egyéb kérdésekben a rendezési tervhez készített 
hatástanulmányban foglaltak az irányadók.” 

Az általam készített hatástanulmány (régészeti szakterületi rész) az örökségvédelmi 
jogszabályokkal és a hatósági előírásokkal összhangban készült, a tervezett megoldásokra 
vonatkozó javaslatok azoknak mindenben megfelelnek. 

 

 

Veszprém, 2006. január 4-én 

 

        

 

Rainer Pál régész 

Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém 
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Szentjakabfa Településrendezési Terv  

2010. március 

Közbenső egyeztetés kapcsán beérkezett szakvélemények 

Sor 
szám 

Államigazgatási szervek érdekképviseletek Vélemények hozzászólások Dátum 

1. 

Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 
Állami Főépítész 
Keszthely 
Lovassy u. 7/b. 

A tervtanácsi véleményeket alapvetően beépültek a tervbe. 
A terv új építési telkek kialakítását tartalmazza, melyekre a BTSZ lehetőséget nyújt. 
Hiányolja a TSZT határozattervezetet a tervanyagból. TSZT belterületen belüli közutak, 
zöldfelületek falusias lakóterületi ábrázolása javítandó. 
Az SZ-1 tervlap magassági adatokkal ellátandó. 
Közműjavaslat hiányzik. 
Területrendezési terv összhang igazolása kiegészítendő. 
HÉSZ.§-ok javítását kéri. 

2010.07.02. 

2. 

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
Közép-dunántúli Iroda 
Székesfehérvár, Távírda u. 2. III. em. 

A Műemléki környezetek és régészeti területek pontosítását kéri. A helyi értékvédelemre 
javasolt épületek körét bővítené – mellékelt lista szerint. Az építménymagasságokat 
sokallja, az Lke-2 övezetben. Személyes egyeztetést javasol. 
Az egyeztetés megtörtént. A javasolt módosítások elkészültek.

2010.08.11. 

3. 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. 

A terv elfogadása ellen kifogást nem emel. 
Kéri a Környezeti vizsgálat kiegészítését a vízellátásra és szennyvízkezelési alternatívákra 
vonatkozó javaslatokkal, tájékoztat a régebbiek helyébe lépő hatályos jogszabályokról, 
ezek javítását kéri a dokumentációban. 

2010.07.09. 

4. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság 
Laczkó Dezső Múzeum 

A témában nem minősül szakhatóságnak. 2010.06.17. 

5. 
Veszprém Megyei Földhivatal 
Veszprém, Vörösmarty tér 9. 

Tájékoztat a földvédelmi jogszabályokról és a Település mezőgazdasági területeinek 
átlagos minőségéről. 2010.06.24. 

6. 

Veszprém Megyei Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal  
Földművelésügyi Igazgatóság 
Veszprém, Megyeház tér 1. 

Kifogást nem emel, észrevételt nem tesz 20010.06.22. 

7. 

Veszprém Megyei Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal 
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság  
Csopak Kishegyi u. 13. 

Kifogást nem emel.  2010.06.29. 

8. 
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
Veszprém, Dózsa György út 31. 

Kifogást nem emel. 2010.06.11. 



9. 
Veszprémi Bányakapitányság  
Veszprém 
Budapest út. 2. 

Kifogást nem emel, a terv további részeivel egyetért. 
2010.07.08. 

10. 
Nemzeti Közlekedési Hatóság  
Légiközlekedési Osztály 
1675 Budapest, Pf. 41. 

Állásfoglalásukat csak szakági tervező igazolásával, aláírásával ellátott tervre adja meg. 
 2010.06.14. 

11. 
Magyar Közút Zrt. 
Közép-dunántúli Területi Főmérnökség 
Veszprém, Mártírok útja 1. 

Észrevételt nem tesz, közútkezelői érdekeinket nem érinti 
20010.08.17. 

12. 
Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. 
Veszprém, Pápai út 41. 

Szükségesnek tartja a csatorna mielőbbi kiépítését. Javasolja tartalék vízbázis kiépítését. 
Elkészítette Nagyvázsony-Mencshely közötti vízvezeték engedélyezési terveit. Kéri, hogy a 
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet korlátozásai kerüljenek bele a tervbe. A vízbázis 
védőterületek ábrázolását kéri a diagnosztikai anyag alapján.. 

2010.07.17. 

13. 
MAGÁZ Magyar Gázszolgáltató Kft. 
Nagykanizsa, Csengery út. 9. 

Észrevételt nem tesz. 
2010.06.21. 

14. Vigántpetend község önkormányzata Az eljárásban nem kíván részt venni. 2010.06.21. 

15. 
Veszprém Megyei Földhivatal 
Veszprém, Vörösmarty tér 9. 

Egyeztető tárgyalásra – tájékoztat a földvédelmi jogszabályokról, a tárgyaláson nem tud 
részt venni 2010.07.12. 

16. 
Veszprém Megyei Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal 
Erdészeti Igazgatóság  

Egyeztető tárgyaláson részt vett, a tervanyagot áttanulmányozva kéri az adatszolgáltatása 
alapján az üzemtervi erdőterületek erdőbe sorolását, illetve besorolásának ellenőrzését 
Balatoncsicsó 0212; 089; 050/25; 060/4; Szentantalfa 07/1; 0199/7; 019/2; Szentjakabfa 
039, 048/8; 
Az üzemtervi erdőterületek erdőbe sorolása megtörtént. A tárgyalás után külön 
levelet nem küldött. 

2010.07. 

 




