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JÓVÁHAGYANDÓ  MUNKARÉSZ 
 
1. Határozati javaslat 
(Tervezet) 

Velence Önkormányzat Képviselő-testületének …………./2018. (…...).sz. határozata 
Velence város településszerkezeti tervének módosításáról 

 
 

 
1. Velence Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Velence Város Képviselő-testülete 
156/2012. (VI.18.) határozatával elfogadott Velence Város Településszerkezeti tervének (a 
továbbiakban: településszerkezeti terv) a TSZT jelű, M= 1:10000 méretarányú T-l jelű 
településszerkezeti tervlap a jelen módosítással érintett területrészen hatályát veszti, helyébe a 
jelen határozat 1. és 2.  mellékletét képező tervlapok szerinti megállapítások lépnek. 

2.  A tervezett módosítás során újonnan beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. A 
település közigazgatási területén az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény . 7. § (3) bekezdés b) pontja szerinti biológiai aktivitásérték nem változott. 

 
3. A jelen határozattal módosított településszerkezeti terv alapján a Helyi Építési 
Szabályzatot és a szabályozási tervet módosítani kell. 
 
4. Jelen határozat az elfogadást követő napon hatályba lép. 

 
 

Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 
Határidő: 2018.                      
 
Velence, 2018………………… 
 
 

Dr. Szvercsák Szilvia   
             jegyző 
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1. számú melléklet a ../2018. (…) sz. határozathoz 

1. számú fedvényterv (1. számú módosítás) 
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2.számú fedvényterv (1. számú módosítás) 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……………..2017. (…………..) önkormányzati rendelete 
 

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2012. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6.) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésben 
meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró  Fejér 
Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
vízügyi és vízgazdálkodási hatósági jogkörben, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatósága, Budapest Főváros Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály 
Útügyi Osztály, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium Légügyi Hivatala Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály a Székesfehérvári Járási 
Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Földhivatala, a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, a Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Hivatala, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelésügyi és 
Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, a Székesfehérvári Megyei Rendőr-
főkapitányság, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, a 
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala Országos Atomenergia Hivatal Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
 
1. § A Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2012. (VI.19.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: HÉSZ) 90 §-a az alábbiak szerint módosul. 
 
90. § (1) Általános mezőgazdasági Má-1 jelű övezetben birtokközpontot az OTÉK előírásai 

szerint lehet létesíteni. 
 (2) Birtoktest kialakításához több, mezőgazdasági művelés alatt álló, összesen legalább 10 

ha nagyságú terület szükséges. 
 (3) A birtokközpont telkének legalább az 1,0 ha (10.000 m2) területet el kell érnie, de 

legfeljebb 3,0 ha (30.000 m2) területű lehet. 
 (4) A birtokközpont telkén a beépítettség legfeljebb 40 % lehet, a legnagyobb 

épületenkénti alapterület nem korlátozott. 
 (4) Az épületeket szabadonállóan kell elhelyezni, az elő- oldal- és hátsókert legkisebb 

méreten 10,0 m lehet.  
 (5) A legnagyobb építménymagasság legfeljebb 7,5 m lehet. A technológiai berendezés, 

építmény (pl: kémény, torony, tároló tartály, szárító stb.) magassága az övezetre előírt 
maximális építménymagasságot meghaladhatja. 

 
2. §.  (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
Jelen rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követő napon hatályba lép. Rendelkezéseit a 
hatálybalépést követően  indult ügyekben kell alkalmazni. Folyamatban levő, még el nem bírált 
építési engedély kérelmek és az egyszerű bejelentés alapján megkezdett tevékenység esetében 
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amennyiben építtető számára kedvezőbbek a jelen rendelettel elfogadott módosítások, azokat az 
eljárás és építés során alkalmazni lehet. 
(2) A HÉSZ mellékletét képező szabályozási terv és annak SZT-1 jelű szabályozási tervlapja a 
jelen rendelet 1-2. számú mellékletét képező tervlap tervezési területként jelölt területére 
vonatkozóan hatályát veszti, helyébe a Rendelet 1. -2. mellékletét képező tervlap szerinti 
megállapítások lépnek. 

 
(3) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 

 
 
 Koszti András Dr. Szvercsák Szilvia 
 polgármester jegyző 
 
 
Záradék: Kihirdetve Velence Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján történő 
kifüggesztéssel 2018……….. napján.  
 
 
 
 Dr. Szvercsák Szilvia 
 jegyző 
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A Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2012. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló …../2018. (……..) önkormányzati rendelet melléklete 
 
1. számú fedvényterv (1. számú módosítás) 
 

 
 
 

2. számú fedvényterv (1. számú módosítás) 
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JELMAGYARÁZAT: 
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
 

1. A módosítások  leírása 

Velence Város Önkormányzata a Fehér Vártervező Kft. jelen terve alapján a településszerkezeti 
terv módosítását is érintő helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását készíti el 
Velence várost érintően az alább felsorolt területekre vonatkozóan. 

A településrendezési eszközök változásai: 

1. Budapest – Balaton kerékpárút Velence város igazgatási területét érintő szakasza 
 

Magyarország Kormánya az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az 
eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a melléklet 1.58. 
pontjában  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű  beruházássá nyilvánította a 
Budapest-Balaton kerékpáros útvonal kiépítését.  
 
A kerékpárút áthalad Velence igazgatási területén. A tervezett nyomvonal részben a meglevő 
kerékpárút nyomvonalán, részben közlekedési területen halad, de két szakaszt érintően 
szükségessé válik a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv 
(településrendezési eszközök) módosítása.  
 

2. Velence külterület 049/1 helyrajzi számú ingatlanon birtokközpont létrehozására 
A Velence 049/1 hrsz-ú ingatlanon a tulajdonos birtokközpontot kíván létesíteni. A 
településszerkezeti terv szerint az ingatlan jelenleg mezőgazdasági területfelhasználású.  
A tulajdonos a területen részben pályázati forrás felhasználásával mezőgazdasághoz, 
termékfeldolgozáshoz kapcsolódó fejlesztéseket kíván végezni.  
 
A tervezett fejlesztés kapcsolódik a Velencei Tudományos és Technológiai Parkhoz, ezért Velence 
Város Önkormányzata a 130/2018. (IV.26.) határozatával a területet kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánította és döntött a tárgyalásos eljárás lefolytatásáról. 
 

A terv módosításának egyeztetése 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (6) bekezdés a) 
pontja alapján a településrendezési eszközök módosítása a Korm. rendelet 42. §-ában foglaltak 
szerinti tárgyalásos eljárás keretén belül történik. 
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2. Tervi előzmények 

 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 156/2012. (VI.18.) számú határozatával fogadta 
el a településszerkezeti tervet, és 19/2012.(VI.19.) számú önkormányzati rendelettel fogadta el a 
helyi építési szabályzatot. 

A településszerkezeti tervet, a hozzá tartozó leírást, a helyi építési szabályzatot és a mellékletét 
képező SZT-1 jelű szabályozási tervet szükséges módosítani. Az önkormányzat 
településszerkezeti fedvénytervek készítésével, határozat-módosítással, valamint a szabályozási 
terv szelvényének módosításával és módosító-rendelettel változtat a hatályos településrendezési 
eszközökön. A fedvénytervek normatartalma alapján a szabályozási tervlapok módosulnak, a 
hatálybalépéssel egyidőben az egységes szabályozási tervlapok fogják tartalmazni a 
változtatásokat.  

Az egyéb alátámasztó munkarészek csak az eltelt időszakra és a terv által megkövetelt 
részletességre figyelemmel készülnek. 

2. 1. Településfejlesztési döntések 
 

Az önkormányzat a változtatásokról és a tárgyalásos eljárás megindításáról az alábbi képviselő-
testületi határozatokban döntött. 
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3. Alátámasztó szakági munkarészek 
 

Az alátámasztó munkarészek csak az eltelt időszakra és a terv által megkövetelt részletességre 
figyelemmel készülnek. 

3.1. Módosítások 
 
1. számú módosítás: 
 
Településszerkezeti összefüggések, területfelhasználás 
A tervezett kerékpárút Velence igazgatási területén  halad, beépítésre szánt területen. A 
nyomvonal nagyobb részt a már kialakított közlekedési területen (meglevő kerékpárúton) halad. 
Új kerékpárút épül Nadapi úton. A meglevő közúttal párhozamosan épül az új kerékpárút, mely a 
014/2 hrsz-ú teleknél beszűkül.   
A Panoráma úton halad tovább a nyomvonal, itt területfelhasználási változás nem történik, mivel a 
kérékpáros nyom a meglevő közlekedési területen létesül. 
 
Telekszerkezet 
A változással (kisajátítással) érintett ingatlanok a Nadapi út mellett külterületi kialakított 
földrészletek, melynek telekstruktúrája a mezőgazdasági műveléshez igazodik. A 014/2 hrsz-ú 
meglevő lakóingatlant a kisajátítás nem érinti. A  kisajátítással érintett belterületi ingatlanok 
beépítetlenek. 
 
Tulajdonviszonyok 
A kisajátítással illetve szabályozással érintett ingatlanok magánszemélyek illetve gazdasági 
társaságok tulajdonában vannak.  
 
Beépítettség vizsgálat 
A tervezési területtel érintett ingatlanok beépítetlenek.   
 
 
A tervezett változtatások leírása: 
 
Településszerkezeti terv: 
 
A hatályos településszerkezeti terv a meglevő kerékpárút nyomvonalát tartalmazza, a szerkezeti 
tervlapra szükségessé vált a tervezett kerékpárút új nyomvonalának jelölése. 
A Nadapi út mellett kismértékű területfelhasználás változás történik, a közlekedési terület 
növekszik a tervezett lakóterület  és vegyes terület rovására. 
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hatályos településszerkezeti terv kivágata 

 
Az első szakaszt érintően a hatályos terv szerinti közlekedési terület bővítése szükséges a Nadapi 
úton a kertvárosias lakó és vegyes területet érintően. 
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hatályos településszerkezeti terv kivágata 

 
 
A hatályos településszerkezeti terv szerint a tervezési terület közlekedési területfelhasználású, 
ezen a szakaszon területfelhasználás változás nem történik. A településszerkezeti terven a 
kerékpárút jelének feltüntetése válik szükségessé. 
 
 
Helyi építési szabályzat és szabályozási terv: 
 
A helyi építési szabályzat szabályozási terv módosítása az alábbiak szerint történik: 
-  a Nadapi út mellett épülő új kerékpárút nyomvonalán az út szabályozási szélessége úgy változik, 
hogy a kerékpárút közlekedési területen megépíthető legyen. A Nadapi út szabályozási szélessége 
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a kerékpárút megvalósításához készült kisajátítási terv szerint módosul.  Az SZT-1 jelű 
szabályozási tervlapra a kerékpárút nyomvonalát jelölni kell. 
 
A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv jelmagyarázata nem változik. 
 

 
1a szakaszon a szabályozási vonal pontosítása szükséges 
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az 1b szakaszon a kerékpárút nyomvonalának jelölése szükséges a meglevő közlekedési területen 

 
 

2 számú módosítás: HÉSZ egyes előírásainak módosítása birtokközpont létesítése miatt 
 
Velence külterületén, a 049/1 helyrajzi szám alatti ingatlan területén minimum 7,5 m 
építménymagasságú, 1000 m2 nagyságú épület elhelyezésére alkalmas birtokközpont létrehozását 
tervezi a tulajdonos, ahol mezőgazdasághoz kapcsolódó telephelyet kíván létesíteni.  
 
A kérelemmel érintett ingatlan beépítésre nem szánt területen, „Má-1” jelű általános 
mezőgazdasági területen fekszik.  
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A hatályos külterületi szabályozási terv kivonata 

 
 
Annak érdekében, hogy az új gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítható legyen, a helyi építési 
szabályzat birtokközpont létesítésére vonatkozó rendelkezésének módosítása szükséges. 
A HÉSZ 90. §-ának pontosítása és kiegészítése történik oly módon, hogy a birtokközpont telkének 
területe legalább 1,0 ha, de legfeljebb 3,0 ha területű lehet. A birtokközponton szabadonálló 
beépítés mellett legfeljebb 40 % beépíthetőséggel 7,5 m építménymagassagú épületek helyezhetők 
el. Az elő-, oldal- és hátsókert legkisebb méretét 10,0 m-ben határoztuk meg annak érdekében, 
hogy a birtokközponton létesülő mezőgazdasághoz kapcsolódó telephely a környező, más 
területfelhasználású telkek használatát ne korlátozza. 
 
Birtokközpont az Má-1 jelű általános mezőgazdasági területen építhető. A 049/1 hrsz-ú ingatlan 
az SZT-3 jelű külterületi szabályozási terv szerint Má-1 jelű övezetbe sorolt, ezért a szabályozási 
terv módosítása nem vált szükségessé. 
 

Tájrendezés, környezetalakítás 
 
Az 1. számú módosítással összefüggésben a tervezett kerékpárút nyomvonala nagy részt a 
meglevő kerékpárúttal azonos nyomvonalon halad. Azokon a szakaszokon, ahol új nyomvonal 
létesül, ott építési engedély köteles az, illetve a településrendezési eszközök módosítása történik.   

Az újonnan épülő szakaszokok külterületen, a településszerkezeti terv szerint beépítésre szánt 
területen haladnak. Az érintett szakaszokon a terület igénybevétel során a minimális helyigényre 
kell törekedni. Ezért a létesítmény területén növénytelepítéssel nem számolhatunk. A 
beavatkozások térségében a meglévő növényzet megtartása a cél. 
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A 2. számú módosítás beépítésre nem szánt területen, általános mezőgazdasági területekre 
vonatkozik. A módosítás nem érinti a tájrendezést, természeti környezetet, mert a mezőgazdasági 
területek esetében jelenleg is van lehetőség  birtokközpont kialakítása. A birtokközpont központi 
telkére vonatkozóan pontosításra kerülnek az építési előírások. Az új előírások az OTÉK 2012. 
aug. 6-án hatályos állapotának megfelelőek. A beépítész % tekintetében az OTÉK előírásainál 
szigorúbb, 40 %-os beépíthetőség lesz, az épületeket szabadonállóan lehet elhelyezni. Az 
építménymagasság legfeljebb 7,5 m lehet.  

A módosítással érintett területek nem érintenek Natura 2000 védettségű területeket, természeti 
területeket, helyi természetvédelmi területeket, botanikai értéket. 

 

Velence természetvédelemmel érintett területei (forrás: www.okir.hu) 

1. számú módosítás 

2. számú módosítás 
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A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása szerint Velence országos tájképvédelmi 
területtel érintett. 

A lehatárolás településképvédelmi rendelet mellékletéhez készült. A tájbaillesztés szabályait a 
helyi településképi rendelet tartalmazza. 

 

A tervezett kerékpárút érinti a tájképvédelmi területet, de a tájképvédelmi szempontoknak 
megfelel, nem befolyásolja kedvezőtlenül a tájképet.  

A település mezőgazdasági területfelhasználású része (külterület) nem érintett a tájképvédelmi 
területtel. 



Velence  településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása 

Fehér Vártervező Kft     26 

Biológiai aktivitás érték számítás 
 
A tervezett módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölés nem történik, ezért biológiai 
aktivitásérték számításra az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja értelmében nem volt szükség. 
 
3.3Közlekedés: 
 
A tervezett kerékpárút Velence igazgatási területét a már elkészült engedélyezési és kiviteli tervek 
szerint a VE-1, VE-2, VE-3 és VE-4 jelű szakaszokkal érinti. 
A VE-1 jelű szakasz Nadap közigazgatási határától a 8119 jelű Velence-Nadap összekötő út 
15+538.56 km szelvényétől indul. 
A nyomvonal ismertetése: 
A 014/2 helyrajzi számú telek előtti területen a kerékpárút pontszerűen beszűkítésre kerül, 2,5 m 
hasznos szélességgel. Ezzel elkerülve a 014/2 ingatlanon lévő pince szellőzőjének kiváltását. 
A szűkület előtt alkalmazott elhúzásokban a rövid ívhosszak miatt nem történik oldalesés 
átforgatás, egységesen 2%-kal lejt a burkolat jobbra, a 8119 j. út felé. 
A kerékpárút érinti a 014/2 hrsz-ú ingatlan kapubehajtóit, amelyek megközelítése döntött 
szegéllyel biztosítandó a 8119 j. út felől. 
A tervezett kerékpárú több ingatlant kisajátítással érint, melyeket a Terület-igénybevételi terv 
tartalmazza. 
A Nadapot Velencével összekötő önálló kerékpárút építése építési engedély köteles 
beavatkozásokat tartalmaz. Az NA-2 és VE-1 jelű szakaszok együttesen alkotnak összefüggő 
hálózati elemet, így azok megépítése együttesen szükséges a kerékpáros hálózat bővítése 
szempontjából. 
Meglévő állapot szerint, Velence a Fő utca- Enyedi utca nyomvonalán keskeny, 0,8-1,0 m széles 
kerékpárútként kijelölt burkolat található. Velence Fő utca 172 szám alatt kerékpárkölcsönző és 
szerviz található. A Velencei Vízi Vár előtt a tervezett nyomvonal eléri a velencei-tavi meglévő 
kerékpárút burkolatát. A tervezett nyomvonallal érintett szakaszon más kerékpárforgalmi 
létesítmény nem található. 
A tervezési szakasz 16+389.46 és 16+776.57 km szelvényei között a nyomvonal Velence 
Panoráma úton két oldalon kijelölt kerékpáros nyomban halad. Az említett szakasz a VE-2 jelű 
szakasz, mely építési engedély köteles beavatkozásokat nem tartalmaz. 
A 8119 j. út és Panoráma út csomópontjában a kerékpárosok keresztezik a 8119 j. út forgalmát, 
így itt a helyszínrajzon jelölt forgalomtechnikai elemekkel szükséges biztosítani a kerékpárosok 
biztonságos átvezetését. 
A 16+776.57 és 16+871.71 km szelvények közötti szakaszok közös, elválasztás nélküli, 2,75 m 
burkolatszélességű gyalog-és kerékpárút került megtervezésre. A burkolt felület magassági 
kialakítása illeszkedik a parkolóban meglévő szegélyek magassági kialakításához, így azok 
módosítására nincs szükség. A burkolat, jobbra, a meglévő vízelvezető vápa felé lejtetve kerül 
kialakításra. A 16+871.71 km szelvény környékén a gyalogos felület kialakítása követi a jelenlegi, 
süllyesztett kialakítást. 
Ezt követően a kerékpárosok az M7-es autópályát a meglévő gyalogos-kerékpáros hídon 
keresztezik. A hídon burkolatépítés nem történik, a kerékpáros-gyalogos mozgás megkönnyítésére 
piktogramok jelzik az egyes közlekedők kijelölt útvonalát.  
A 16+961.02 és 17+020.40 km szelvények közötti szakaszon a meglévő térkő gyalogos rámpa 
helyén, elválasztás nélküli, 2,75 m burkolatszélességű közös gyalogos-és kerékpáros felület kerül 
kialakításra. A burkolat magassági kialakítása illeszkedik a meglévő járda szegélyének 
magasságához.  A helyszínrajzon jelöltek szerint a 70434 j út meglévő süllyesztett szegélye 
elbontandó, helyére kiemelt szegély építendő. A kerékpárosok átvezetése a 70434 j úton a 
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helyszínrajzon jelölteknek megfelelően a jelenlegi állapottól eltérően a csomóponti deltától 
eltoltan történik.  
A vízelvezetés biztosítása miatt a 16+776.57 - 16+871.71 km szelvények és a 16+961.02 és 
17+020.40 km szelvények közötti szakaszon az oldalesés nem került átforgatásra az ívek 
középpontja felé a vízelvezetés biztosítása érdekében. A két szakaszon a jobb oldali burkolatszél 
kerül mélyebbre. 
A 70434 jelű úton két oldalon kerékpáros nyom kerül felfestésre. 
A kerékpárosok Velence Ország úton történő átvezetése a helyszínrajzon jelölt forgalomtechnikai 
eszközökkel biztosított. 
A kerékpárosok által érintett szakaszon az Ország út két oldalán, a meglévő 6,0 m szélességű 
burkolata mellet burkolatszélesítés épül 1,5 m szélességben. A szélesítésen kerékpáros nyom 
burkolati jel kerül felfestésre.  
A szakaszon a meglévő burkolat kopóréteg cseréje tervezett, amelyben az oldalesés 2,5 %-os 
esése biztosítandó a déli oldal irányába. A két oldali szélesítés lezárása K-szegéllyel történik, ezen 
beavatkozásokkal biztosítva a jelenleg nem megoldott vízelvezetést. Így a burkolatról lefolyó 
vizek megvezetésre kerülnek az Enyedi utca vízelvezető árka felé.  
A 17+132.03 km szelvényben lévő kapubehajtó és a 17+140.20 km szelvényben lévő gyalogos 
bejáró átépítése szükséges, térkő burkolattal.  
A kiviteli tervek készítését megelőzően a területre kiviteli terv szintű geodéziai felmérés 
szükésges. 
A 16+776.57 és 16+871.71 és 16+961.02 és 17+020.40 km szelvények között tervezett elválasztás 
nélküli gyalog-és kerékpárutak, valamint a Velence Ország úton tervezett szélesítés és 
kopórétegcsere a VE-3 jelű szakaszt érinti. A szakaszon az új burkolatépítéssel érintett területek 
miatt építési engedély köteles beavatkozás van. 
A 17+161 km szelvényt követően a tervezési szakasz végéig, kizárólag forgalomtechnikai 
beavatkozás történik. A 17+161 és 17+489.20 km szelvények közötti szakasz a VE-4 jelű szakasz. 
A VE-4 jelű szakasz nem tartalmaz engedélyköteles beavatkozásokat. 
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Átnézeti helyszínrajz kivonata a VE jelű, Velence igazgatási területét érintő szakaszokról 
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A 2. számú módosítás miatt a hatályos terv közlekedési alátámasztó munkarészének kiegészítése 
nem vált szükségessé. 

 
 

3.4 Környezetvédelem: 
Környezeti hatások elemzése 
 
A településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv tervezett módosításai a 
környezetre káros hatással nem lesznek, ezért a módosításokra vonatkozóan egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerinti külön 
környezeti értékelés nem készül, mert annak készítését az önkormányzat, mint a terv kidolgozója 
előzetesen nem tartja szükségesnek.  
 
Tekintettel arra, hogy jelen terv véleményezése tárgyalásos eljárásban történik, az önkormányzat a 
tárgyalásos eljárás kezdeményezését megelőzően - a partnerségi egyeztetéssel egy időben - 
tájékoztatja a környezet védelméért felelős szerveket arról, hogy környezeti értékelés készítését 
előzetesen nem tartja szükségesnek. 
 
A környezeti értékelés szükségessége tekintetében az alábbi tájékoztatást adja az önkormányzat. 
 
A terv megvalósítása következtében várható környezeti hatások jelentőségének 
meghatározásához a alábbiakat kell figyelem venni.  
A tervezett módosítás két tervezési területre korlátozódik. 
Valamennyi változtatás beépítésre szánt területen belül, illetve mezőgazdasági területet érintve 
történik, új beépítésre szánt terület kijelölés nélkül. 
A tervezett változtatások következtében lehetővé váló tevékenység (kerékpáros közlekedés és 
mezőgazdasági birtokközpont létrehozása)  nem befolyásol más tervet vagy nincsen hatással 
másik terv, illetve program tartalmára, megvalósítására; 
A tervezett változtatások nem vonatkoznak olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti 
problémák vannak. 
Nincs jelentőségük a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása 
szempontjából. 
A várható környezeti hatások 

a) településszerkezeti változással járnak, de a változtatás környezeti hatása elenyésző 
b) a tervmódosítás célja a Budapest – Balaton kerékpárút megvalósítása, illetve mezőgazdasági 
területen birtokközpont létesítése 
c)  a módosítás lényege és az eredeti tervhez mért jelentőségéről elmondható, hogy a beépítésre 
szánt terület nagysága nem változik, a módosítás a belterületen, közlekedési  területen történik, 
illetve területfelhasználási mód változás az új szakaszok nyomvonalán a meglevő  közlekedési 
terület kis mértékű szabályozásával, növelésével jelent változást.. A fő műszaki infrastruktúra 
hálózat nem változik. 
d) a várható környezeti hatások 
-  időtartama a terv időtávlatában véglegesnek mondható, nem adódnak össze és nem 

erősíthetik egymást.  
- az országhatáron nem terjednek át, nem idéznek elő olyan környezeti változásokat, amelyek 

az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek, ill. ezen hatások csökkentését 
szolgálják 

-  területi kiterjedése alapján a település igazgatási területének  kis részét érinti a módosítás. 
- a tervezéssel érintett ingatlanok nem érintettek ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetével, 

országosan védett természeti területtel, Natura 2000 területtel. Nem érintettek továbbá 
helyi természetvédelmi területet sem. 
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Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy a tervezett módosítás jelentős környezeti 
hatással nem jár, ezért  környezeti értékelés lefolytatása az önkormányzat álláspontja szerint nem 
indokolt.   
 
 

3.5 Közművesítés: 
A tervezett módosítások a település közművesítése tekintetében változtatást nem igényelnek, ezért 
a 2012. évben elfogadott terv közművesítési alátámasztó munkarészének kiegészítése nem 
szükséges. 
 

3.6 Hírközlés: 

A tervezett változtatások a település hírközlésére vonatkozó hatása nincs, ezért a 2012. évben 
elfogadott terv hírközlési alátámasztó munkarészének kiegészítése nem szükséges. 

3.7 Műemlékvédelem: 
A hatályos helyi építési szabályzat a települési értékvédelemre vonatkozóan részletes előírásokat 
tartalmaz. A településen található műemléki védettség alatt álló ingatlanokat, a műemléki 
környezetbe tartozó ingatlanokat, telkeket a változtatások nem érintik.  
 
Velence örökségvédelmi hatástanulmánya 2012. évben készült.  A hatástanulmány alapján 
kerültek  ábrázolásra a hatályos településszerkezeti és szabályozási tervlapokon a régészeti 
területek és a régészeti érdekű területek.  
 
A Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft a Budapest-Balaton kerékpárút Tordas-
Velence közötti szakaszára vonatkozóan Egyszerűsített Előzetes Régészeti Dokumentációt 
készített. 
 
A dokumentációban foglalt megállapítások szerint a tervezett kerékpárút nyomvonala nem érint  
nyilvántartott régészeti lelőhelyet. 
 
Érint azonban  új lelőhelyet a tervezett kerékpárút, melynek nyilvántartásba vétele még nem 
történt meg, ezért szerepeltetni a településszerkezeti terven még nem lehetséges. Az új lelőhelyek 
bejelentése és a talált leletek átadása megtörtént. 
 
A kerékpárút kivitelezése során régészeti megfigyelés szükséges a nyilvántartott és az új 
lelőhelyek területét érintően. 
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3.8  A területrendezési tervek és a településszerkezeti terv összhangját igazoló leírás  
 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény terv készítésekor hatályos 
állapota szerint az ország szerkezeti terve Velence várost települési térséggel, mezőgazdasági, és 
vízgazdálkodási térséggel érinti. 

 
Fejér megye Területrendezési tervét 1/2009.(II.13.) számú rendeletével fogadta el a megyei 
önkormányzat. A megye szerkezeti terve szerint Velence települési térséggel, mezőgazdasági, 
erdőgazdasági és vízgazdálkodási térséggel érintett. 

 
A településrendezési tervek készítésére az  OTrT fő szabályai a következők: 
 
Az OTrT 6. § (2) bekezdése szerint a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon 
belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell 
alkalmazni: 
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell 
sorolni; 
b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt 
különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias 
lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 
c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület 
vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen 
nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 
d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli 
területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
 (3) Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség 
vagy a megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási szabályoknak a 
település közigazgatási területére vetítve kell teljesülniük. 
 
Az OTrT 9.§ (6) bekezdése a településrendezési eszközök készítése során 
a) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi építmények 
helyét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend 
figyelembevételével kell meghatározni, 
b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a település 
közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb ±5%-kal térhet el a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a 
területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési 
hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt. 
 
Az OTrT 12/A § (4) bekezdése értelmében a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, 
valamint a településrendezési eszközök készítése során a 12. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt 
térségi övezetek által érintett területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek 
területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről 
szóló kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes 
adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni. 
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Az OTrT  kivágatai  
Az ország szerkezeti tervének kivágata 
A tervezési területek települési térséggel, illetve 
mezőgazdasági térséggel érintettek. 
 
A település közigazgatási területét érinti Az 
M7 autópálya, a 7. számú főút, 7.A és 7B jelű 
országos kerékpárút törzshálózat. Valamennyi 
műszaki infrastruktúra hálózati elem 
feltüntetésre került a településszerkezeti 
terven.  
 
A Budapest – Balaton kerékpárút nyomvonala 
Velence közigazgatási területét érintően 
megegyezik  az OTrT-ben meghatározott 
nyomvonallal. 
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Azon országos övezetek, melyek az áll.ig. szervek előzetes 
adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni  

 
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete  
Az OTrT 13/B §-a szerint a településrendezési 
eszközökben a jó termőhelyi adottságú 
szántóterület övezetét a mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egység kijelölésénél 
figyelembe kell venni. Az érintett terület 
mezőgazdasági területfelhasználású. 
 
Az övezet területét a tervezett kerékpárút  
nyomvonala nem érinti.  

  

 

Országos vízminőség-védelmi terület övezete 
Az OTrT 15. §-a szerint: Az országos 
vízminőség-védelmi terület övezetében 
keletkezett szennyvíz övezetből történő 
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett 
szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a 
kiemelt térség és a megye területrendezési 
tervében rendelkezni kell. (2) Az övezetbe 
tartozó települések településrendezési 
eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi 
építési szabályzatban az építési övezetre vagy 
övezetre vonatkozó szabályokat kell 
megállapítani.(3) Az övezetben bányászati 
tevékenységet a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 
folytatni. 
 
Az övezetet a tervezett kerékpárút érinti, de 
annak megépítése a vízminőségvédelmi 
szempontból nincs kedvezőtlen hatással. 
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Az OTrT 7. § (1) bekezdése értelmében az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek 
minősülő területet a településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
 
A tervezési területek nem érintenek olyan területet, melyek az Országos Erdőállomány Adattár 
erdő területbe sorol. 

 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete 
Az OTrT 14/A § szerint (1) A tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezete területét a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési terv és annak alapján a 
településszerkezeti terv pontosítja. 
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított 
lehatárolása által érintett területre a kiemelt 
térség és a megye területrendezési tervének 
megalapozó munkarésze keretében meg kell 
határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a 
település teljes közigazgatási területére készülő 
településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata 
keretében meg kell határozni a tájjelleg 
megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a 
tájképi egység és a természeti adottságokhoz 
igazodó hagyományos tájhasználat helyi 
jellemzőit. 
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított 
lehatárolása által érintett területre a tájképi 
egység és a hagyományos tájhasználat 
fennmaradása érdekében a helyi építési 
szabályzatban meg kell határozni a 
területhasználatra és az építmények tájba 
illeszkedésére vonatkozó szabályokat. 
(4) A helyi építési szabályzat az építmények 
tájba illeszkedésének bemutatására látványterv 
készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó 
követelményeket határozhat meg. 
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a 
bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és 
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a 
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem 
veszélyeztető műszaki megoldások 
alkalmazásával kell elhelyezni. 
 
Az övezetet a tervezett kerékpárút érinti, de 
annak megépítése a tájjelleg megőrzendő 
elemeire a hagyományos tájhasználatra nincs 
kedvezőtlen hatással. 
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FmTrT  kivágatai  

 

Fejér megye szerkezeti tervének kivágata 
A megye szerkezeti terve szerint Pákozd 
települési térséggel, mezőgazdasági- 
erdőgazdasági és vízgazdálkodási térséggel 
érintett. 
A megyei terv a települési térség 
kijelölésénél a megyei terv készítésekor 
hatályos településszerkezeti tervet vette 
figyelembe 
 
A megyei terv szerint a település érintett az 
alábbiakkal: 
- M7: Törökbálint (M0) – Székesfehérvár – 
Siófok – Balatonszentgyörgy –Nagykanizsa 
– Letenye – (Horvátország) (a TEN-T 
hálózat része) 
- 7. sz. főút: Budapest – Székesfehérvár – 
Siófok – Nagykanizsa – Letenye –
(Horvátország) 
- személyforgalmi kikötő 
- 7.A és 7B jelű országos kerékpárút 
törzshálózat. 
 
A Budapest- Balaton kerékpárút Velence 
települést érintően a FmTrT szerinti 
nyomvonalon épül meg. 
 

  

 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
övezete  
Az OTrT 14 § szerint Kiváló termőhelyi 
adottságú szántóterület övezetében új 
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
 
Az OTrT és az érintett államigazgatási szerv 
adatszolgáltatása szerint Velence a kiváló 
termőhelyi szántó területével nem érintett. 
 
A FmTrT szerinti lehatárolást tekintve az 
övezetet a tervezett kerékpárút nem érinti. 
 
A 2. számú módosítás érinti az övezet 
területét, miután Velence külterületének 
mezőgazdasági területfelhasználású része  
érintett az övezet területével. 
A tervezett módosítás a OTrT övezetre 
vonatkozó szabályaival nem ellentétes. 
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Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezete  
Az OTrT 14 § szerint Kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterület övezetében új 
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket 
megállapítani és bányászati tevékenységet 
engedélyezni a bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 
lehet. 
 
Az övezetet a tervezett kerékpárút nem érinti. 
 

 
 

 

Magterület, ökológiai folyosó, puffer terület 
övezete 
Magterület övezete 
Az OTrT 17. § szerint: (1) Az övezetben 
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 
kivéve, ha: 
a) a települési területet a magterület vagy a 
magterület és az ökológiai folyosó 
körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek 
együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt 
terület területrendezési hatósági eljárás 
alapján jelölhető ki. Az eljárás során 
vizsgálni kell, hogy biztosított-e a 
magterület, a magterület és az ökológiai 
folyosó természetes és természetközeli 
élőhelyeinek fennmaradása, valamint az 
ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 
 (4) Az övezetben a közlekedési és 
energetikai infrastruktúra-hálózatok 
elemeinek nyomvonala, az erőművek és 
kiserőművek a magterület természetes 
élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, 
az azok közötti ökológiai kapcsolatok 
működését nem akadályozó műszaki 
megoldások alkalmazásával helyezhetők el. 
 (6) Az övezetben új külszíni művelésű 
bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni 
művelésű bányatelek nem bővíthető. 
Ökológiai folyosó övezete OTrT 18. § (1) Az 
ökológiai folyosó övezetében új beépítésre 
szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet az ökológiai folyosó 
vagy a magterület és az ökológiai folyosó 
körülzárja, és 
b)  a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
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(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek 
együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt 
terület területrendezési hatósági eljárás 
alapján jelölhető ki. Az eljárás során 
vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai 
folyosó természetes és természetközeli 
élőhelyeinek fennmaradása, valamint az 
ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 
(4) Az övezetben a közlekedési és 
energetikai infrastruktúra-hálózatok 
elemeinek nyomvonala, az erőművek és 
kiserőművek az ökológiai folyosó és az 
érintkező magterület természetes 
élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, 
az azok közötti ökológiai kapcsolatok 
működését nem akadályozó műszaki 
megoldások alkalmazásával helyezhető el. 
(5) Az övezetben új külszíni művelésű 
bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni 
művelésű bányatelek nem bővíthető. 
 
Az övezetet a tervezett kerékpárút nem érinti. 

  
 

  
Összességében megállapítható, hogy a településszerkezeti terv módosítás a felsőbbrendű 
területrendezési tervekkel nem ellentétes, az OTrT és a FmTrT  előírásainak megfelel.  
 
 
Székesfehérvár, 2018. augusztus 
 
 

         
         Ertl Antal  
                             településtervező 


