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4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 
4.1 Határozat tervezet 
 
 

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

………./2020. (………) sz. HATÁROZATA 
a város 49/2005. (IV.28.) sz. Kt. határozattal megállapított, többször módosított 

településszerkezeti tervének 2020 évi M-1 jelű módosítása módosítására 
 
 

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) 
bekezdés 6. pontjában, valamint a 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42.§-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási 
szervek véleményének kikérésével a partnerségi egyeztetést követően az alábbiak szerint dönt: 
 
1) A Képviselő-testület Siófok Város Településszerkezeti Tervének M-2 jelű módosítását a jelen 

határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. 
Tervszám:  TSZT/2020-M-1 
A Településszerkezeti terv módosítással nem érintett részei hatályban maradnak. 

 
2) A Településszerkezeti Terv Leírása nem módosul 
 
3) A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során megállapított 

Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező Településszerkezeti Terv 
Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni. 

 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen, illetve folyamatosan 
 



 

SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2020 ÉVI M – 1 JELŰ MÓDOSÍTÁSA 
5 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV M-1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVANYAGA 
 

 
A módosítással érintett terület elhelyezkedése a városon belül 
 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁT IGÉNYLŐ TÉTELEK: 
 

A MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA A MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA 

2020 évi M-1 jelű 
módosítás 

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 267/2016. (IX.22.) 
számú határozatban jelölte ki a Sió-csatorna partján fekvő 5867/5 hrsz 
alatti ingatlanának egy részét, az evezős sportok gyakorlása céljából. 
Ezt az ingatlanrészt az ingatlan használati szerződés értelmében az 
egyesület használatba vette, és pályázati forrásból fejleszteni kívánja. 
Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 267/2016. (IX.22.) 
számú határozatban előzetesen már döntött arról, hogy az ingatlanon a 
hatályos Településrendezési Eszközökön jelölt, az autópálya 
csomópontból keleti irányba tervezett úgynevezett déli elkerülő út 
megépítését és új Sió híd megépítését nem valósítja meg. A határozat a 
hatályos Településrendezési eszközökön nem került átvezetésre, azt a 
Településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálata tartalmazza. 
Azért, hogy a tervezett fejlesztő beruházás megvalósulhasson a déli 
elkerülő út nyomvonalát a Sió csatornáról és a 5867/5 helyrajzi számú 
ingatlanról törölni szükséges, helyette a területfelhasználási egységben 
egyébként meghatározott Gksz, kereskedelmi szolgáltató 
területfelhasználást szükséges megjeleníteni.  
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4.1 A határozat tervezet mellékletei  
A....../2020. (          ) határozat 1 melléklete 

 

A TSZT 2020/M-1 jelű módosítása: A Településszerkezeti terv területfelhasználási és részlegesen a hálózati és elemeinek felülvizsgálata Sió csatorna keleti partján 
elhelyezkedő területeken. 
A módosítással érintett terület lehatárolása:  
Az 5867/5 helyrajzi számú ingatlan és a hozzá tartozó területfelhasználási egység az alábbiak területi lehatárolással: Jókai Mór utca – autópálya (a még ki nem 
alakított Madarasi utca) –Sió csatorna – Németh László utca 
A módosítás leírása:  
Az autópálya körforgalmi csomópontjából keleti irányba tervezett városi főútvonal törlése a Sió csatornától a Kele utcáig. A közlekedési terület helyett a 
területfelhasználási egységben meghatározott Gksz kereskedelmi, szolgáltató terület kijelölése. Az érintett területen a hatályos Településrendezési eszközökön nem 
szereplő ökológiai magterület és nagyvizi meder határvonalának feltüntetése. 
A hatályos Településszerkezeti terv részlete A módosuló Településszerkezeti terv részlete 

  
A módosítás tervszáma: TSZT/2020-M-1 
Készült az állami alapadatok felhasználásával  Tervező: Lautner Emőke TT/1-05-0079  
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A módosuló Településszerkezeti terv jelmagyarázata  
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5. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA  
 

5.1 A HÉSZ módosítása, rendelet tervezet 
 

Siófok Város Önkormányzatának …./2020. (…..) önkormányzati rendelete Siófok Város 
Képviselőtestületének 23/2005. (IV. 29.) számú Siófok város helyi építési szabályzatáról 

és szabályozási tervéről szóló rendeletének módosításáról 
 

 

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 
6. pontjában, valamint a 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42.§-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási 
szervek véleményének kikérésével a partnerségi egyeztetést követően Siófok Város Helyi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban 
„R”) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

1) A „R” 1. számú mellékletét képező Szabályozási Terv (SZAT) e Rendelet 1. melléklete szerint módosul. 
Tervszám:  SZAT/ 2020-M-1, mely érinti a Szabályozási terv 22. szelvényét 

 

2) A SZAT módosításokkal nem érintett részei hatályban maradnak. 
 

2. § 

Ez a rendelet a jóváhagyását követő 30. napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Sárközy László       Dr. Lengyel Róbert 
jegyző         polgármester 
 

Kazincbarcika, 2020..………… hó 
 

A kihirdetés napja 2020. ……….hó 
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5.2 A rendelet tervezet mellékletei  
A....../2020 (          ) rendelet 1. melléklete 

 

A SZAT 2020/M-1 jelű módosítása: A Településszerkezeti terv területfelhasználási és részlegesen a hálózati és elemeinek felülvizsgálata Sió csatorna keleti partján 
elhelyezkedő területeken. 
A módosítással érintett terület lehatárolása:  
Az 5867/5 helyrajzi számú ingatlan és a hozzá tartozó területfelhasználási egység az alábbiak területi lehatárolással: Jókai Mór utca – autópálya (a még ki nem 
alakított Madarasi utca) –Sió csatorna – Németh László utca 
A módosítás leírása:  
Az autópálya körforgalmi csomópontjából keleti irányba tervezett városi főútvonal törlése a Sió csatornától a Kele utcáig. A közlekedési terület helyett a 
területfelhasználási egységben meghatározott Gksz kereskedelmi, szolgáltató terület kijelölése. Az érintett területen a hatályos Településrendezési eszközökön nem 
szereplő ökológiai magterület és nagyvizi meder határvonalának feltüntetése. 
A hatályos Településszerkezeti terv részlete A módosuló Településszerkezeti terv részlete 

  
A módosítás tervszáma: TSZT/2020-M-1 
Készült az állami alapadatok felhasználásával  Tervező: Lautner Emőke TT/1-05-0079  
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A módosuló Szabályozási terv jelmagyarázata  
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6. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
 

SIÓFOK VÁROS  
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2020 ÉVI M – 1 JELŰ MÓDOSÍTÁSA 

A 5867/5 HELYRAJZI SZÁMÚ INGATLAN VONATKOZÁSÁBAN 
TELJES ELJÁRÁSBAN 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI ÉS ADATKÉRÉSI TERV  
 

5.1 A MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYEI 
 

5.1.1 Előzmények összefoglalása 
 

Siófok Város Önkormányzata 2005. óta többször módosította, karbantartotta a Településrendezési Eszközeit, 
így a Településszerkezeti Tervet és Leírását, valamint a Helyi Építési Szabályzatot és a Szabályozási terveket. 
Egységes tervek, és rendelet is rendelkezésre áll. 
 
Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 189/2016. (VI.28.) képviselő-testületi határozatával a 
Siófok Város Településrendezési Eszközeinek (TRE) teljes felülvizsgálatát és megújítását határozta el. Idő 
közben a tervező kiválasztása megtörtént, a munka folyamatban van.  
A mindenkori főépítészek a feladatellátásuk során nyilvántartásba vették a beérkezett lakossági és vállalkozói, 
illetve Polgármesteri Hivatali kérelmeket, melyeket a tervező feldolgozott, és a Képviselő testület megtárgyalt, 
és döntött a módosítási igényekről. Ez alapján a döntés alapján a tervező megkezdte a tervezési tevékenységét.  
 

Siófok Város Településrendezési tervének teljes körű felülvizsgálata tehát folyamatban van, elkészült a 
véleményezési terv első olvasatban, mely 2019. január 7-én került leszállításra.  
 

A jelenleg hatályos Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény értelmében a rendezési eszközök módosítását a vízpart rehabilitációs tervek alapján kell 
elvégezni, melyek véleményezési folyamatában a külső véleményezési határidő 2019. november 8 volt, a 
tervlapok és a kapcsolódó rendelet csak ezt követően fog megjelenni. 
 

A mai napig nem készült el azonban a Siófok várost is érintő a Balaton vízparti területeire vonatkozó, a törvény 
48. §-ában meghatározott, a speciális településrendezési és építési követelményeket, a közcélú 
területfelhasználási terv területi hatálya kijelölésének szempontjait, a terv tartalmi követelményeit és 
készítésének részletes szabályait tartalmazó miniszteri rendelet és partvonal szabályozási terv, melyet a TrTv 
előír, ezért az érintett szakasz szabályozása változhat a Településrendezési tervekben. 
Siófok város a teljes körű Településrendezési eszközök felülvizsgálatával a véleményezési szakasz elindításával 
meg kívánja várni a miniszteri rendeletet. 
 
A több éve húzódó folyamat azonban a napi gyakorlatban vet fel kritikus eseteket, melyek rendezése nem tűr 
halasztást, részben szakmai kérdésekben, részben pályázati forrásokból megvalósuló projektek 
megvalósíthatósága miatt.  
 

Ezért Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos Településrendezési terv módosítását 
kezdeményezte több témakörben, melyek közül a jelen Településrendezési terv módosításáról külön települési 
döntést hoztak. 
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 55/2019. (II.28.) számú határozatában előzetesen 
döntött arról, hogy a Településrendezési terv módosítására kerüljön sor az önkormányzat tulajdonában 
álló 5867/5 helyrajzi számú ingatlan övezeti besorolásának „sportcélú felhasználásra alkalmas 
építési övezet"-té minősítéséről. 

A Településrendezési eszközök 2020 évi M – 1 jelű módosítása ezt a témakört tartalmazza. 
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Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 267/2016. (IX.22.) számú határozatban előzetesen már 
döntött arról, hogy a hatályos Településrendezési Eszközökön jelölt, az autópálya csomópontból keleti 
irányba tervezett úgynevezett déli elkerülő út megépítését és új Sió híd megépítését nem valósítja meg. A 
határozat a hatályos Településrendezési eszközökön nem került átvezetésre, azt a Településrendezési 
eszközök teljes körű felülvizsgálatának véleményezési tervének első olvasatban elkészült terve tartalmazza, 
felülvizsgálva a város tervezett közúthálózatainak fejlesztését. 
A hatályos Településrendezési tervről tehát az érintett útszakaszon törölhető a tervezett főútvonal. 
A teljes nyomvonal felülvizsgálatára a teljes felülvizsgálat keretében kerül sor. 
 
5.1.2 A Településrendezési Eszközök módosításának eljárása 
 

A Kormány a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.08.) Kormányrendelet 24. szakasz A településrendezési eszközök készítése, módosítása 
egyeztetésének és elfogadásának szabályaira vonatkozó 32. § (3) bekezdése alapján a településrendezési 
eszköz egyeztetése teljes eljárás szerint történik, hiszen a településszerkezetet meghatározó műszaki 
infrastruktúra főhálózat változik, és ennek következtében új beépítésre szánt terület kijelölése is sor kerül. 
 

A Településrendezési terv tervezett módosítása teljes eljárásban történik, mely az előzetes tájékoztatási és 
adatkérési szakasz lefolytatásával indul el jelen tervdokumentációnk alapján.  
 

5.1.3 A módosítással érintett Településrendezési eszközök  
 

Siófok városban a következő Településrendezési Eszközök vannak hatályban: 
 

− 49/2005. (IV.28.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott - többször módosított - 
Településszerkezeti Terv és leírás (továbbiakban: TSZT) 

− Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló - többször módosított - 23/2005. 
(IV.29.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 

 

Figyelembe véve a kijelölt módosítási igényt a Településrendezési eszközök módosítása a 
Településszerkezeti Tervet valamint a Szabályozási terv et érinti. A Településszerkezeti terv Leírásának 
módosítására nem kerül sor.  
 

A Helyi Építési Szabályzat és SZAT módosítására módosító rendelet készül, a HÉSZ előírásainak 
módosítására illetve teljes körű felülvizsgálatára jelen módosítás kapcsán nem kerül sor. 
 

A Településrendezési eszközök módosításánál az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos rendelkezéseit és 
jelkulcsait alkalmazzuk. 
 

5.1.4 A partnerségi egyeztetés 
 

Siófok Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2017.(III.31.) számú a településfejlesztési és 
településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények 
partnerségi egyeztetésének szabályairól, szóló rendeltében döntött a partnerségi egyeztetés 
lefolytatásának szabályairól. 
A partnerségi egyeztetés lefolytatása e rendelet és a magasabb rendű jogszabályok szerint történik. 
 

Egyszerűsített eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai 
véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel, lakossági fórum is 
megtartására is sor kerül.  
 

5.1.5 Környezeti vizsgálat szükségessége 
 

A Településrendezési Eszközök módosítása előtt a környezeti vizsgálat szükségességének meghatározása 
érdekében a polgármester vélemény-nyilvánítási kérelemmel fordult a környezet védelméért felelős 
szervekhez a 2/2005.(I.11) Korm. rendelet alapján. 
A beérkezett vélemények alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről a Képviselő-testület hoz döntést. 
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5.2 A MÓDOSÍTÁS ISMERTETÉSE 
 

5.2.1 A módosítással érintett területek kijelölése, elhelyezkedése 
 

 
A módosítással érintett területek elhelyezkedése a városon belül 
 

A tervezett módosítással érintett terület Siófok város 5867/5 helyrajzi számú ingatlanát és a hozzá tartozó 
területfelhasználási egységet érinti, az alábbiak területi lehatárolással:  
Jókai Mór utca – autópálya (a még ki nem alakított Madarasi utca) –Sió csatorna – Németh László utca. 
 

5.2.2 A tervezett módosításbemutatása 
 
A rendezés célja: 
 

A Településrendezési eszközök módosításának célja, az Önkormányzat tulajdonában álló 5867/5 hrsz-ú 
ingatlan övezeti átsorolása és használatba adása. 
 

A Településszerkezeti terv területfelhasználási, és részlegesen a hálózati és elemeinek felülvizsgálatára 
kerül sor Sió csatorna keleti partján elhelyezkedő területen. Az autópálya körforgalmi csomópontjából 
keleti irányba tervezett, úgynevezett „Déli elkerülő út”, mint tervezett városi főútvonal törlésére kerül sor 
a Sió csatornától a Kele utcáig. A tervezett főútvonal további nyomvonalának felülvizsgálatára a TRE teljes 
körű felülvizsgálatának keretében kerül sor. 
 

A közlekedési terület, a tervezett főút területe helyett a területfelhasználási egységben meghatározott Gksz 
kereskedelmi, szolgáltató terület kijelölésére kerül sor, melyek lehetővé teszik a jelenlegi és hosszú távú 
spot célú területfelhasználást  
Az érintett területen a korábban az államigazgatási szervek által a teljes felülvizsgálathoz átadott 
adatszolgáltatások alapján a hatályos Településrendezési eszközökön nem szereplő ökológiai magterület és 
nagyvizi meder határvonalának feltüntetésére is sor kerül. 
 

A módosítással érintett területek hatályos rendezési terv szerinti és módosított besorolásai: 
 

A módosítás során a Településszerkezeti tervről törlésre kerül a korábban tervezett „Déli elkerülő” út, mint 
városi főútvonal főútvonal az autópálya lehajtó csomópontja és a forgalom elosztó körforgalomtól keletre 
vezető szakaszából a Sió csatornától a Kele utcái vezető szakasz, melynek jelenleg csak a tervezett ága került 
kialakításra, az útvonal mé nem épült meg.  
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A kialakult autópálya csomópont és a tervezett útszakasz indító ága.  Forrás: Google Earth 
 

  
Kivonat a hatályos Településszerkezeti tervből  Kivonat a módosított Településszerkezeti tervből 
 
A módosítással érintett terület területfelhasználási egységén belül szabályozásra került az autópályával 
párhuzamosan haladó tervezett főút nyomvonala. A területfelhasználási egység Gksz területfelhasználási 
besorolású, és Gksz-1-sz övezeti besorolású. 
A főútvonal törlése után a területfelhasználási egység déli része egyöntetűen Gksz-1-sz övezetbe kerül 
átsorolásra. A Gksz-1-sz övezet övezeti paraméterei az alábbiak, melyek nem kerülnek megváltoztatásra: 
 

Az építési 
övezet jele 

A telken 
megengedett 
legnagyobb 
szintterületi 

mutató 
[ m²/m² ] 

A beépítettség 
megengedett 
legnagyobb /  
a zöldfelület 

előírt legkisebb 
mértéke [ % / % 

] 

A meg-
engedett 

legnagyobb 
építmény-
magasság 

[ m ] 

Az újonnan kialakítható telkek  
legkisebb szélessége / mélysége / területe, 

a beépítési mód függvényében 
[ m / m / m² ] 

sz o z 

Gksz-1 2,5 60 / 20 10,0 20 / 30 /   800 — — 
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Kivonat a módosított Településszerkezeti tervből  Kivonat a módosított Szabályozási  

A TSZT és a SZAT tervlapjain feltüntetésre kerülnek azok a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési 
tervében megadott övezetek, melyek közvetlenül a terület mellett húzódnak, így a Sió csatorna nagyvizi 
medre és ökológiai magterülete.  
 

A rendezés várható hatásai: 
 

A tervezett Településrendezési terv módosításnak a városrendezési hatása pozitív, hiszen a „Déli elkerülő 
út” tervezett nyomvonalának elhagyásával új, a várost ténylegesen tehermentesítő, a 65. számú országos 
főútvonal tervezett településeket elkerülő és összekötő új nyomvonalra kerül át, a BKÜKTrT szerkezeti 
tervével összhangban. A tervezett új elkerülő út növeli a közlekedés biztonságát, és tehermentesíti a az 
átmenő forgalom alól a város egy részét. Leírását a közlekedési alátámasztó munkarészben adjuk meg. 

 

5.2.3 Környezetalakítási munkarész 
 

Településképi védelem 
 
Siófok Város Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve az1/2018.(I.29.) KT határozattal 
hagyta jóvá Siófok Város Településképi Arculati Kézikönyvét és az 1/2018.(I.30.) önkormányzati rendelettel 
Siófok Város Településképi Rendeletét. 
Mindkét dokumentum részletes értékvizsgálatra támaszkodva, az államigazgatási szervek 
adatszolgáltatásait figyelembe véve állapította meg Siófok város kiemelt és meghatározott területeit. 
Megállapítható, hogy a Sió melletti terület ökológiai magterülettel és meghatározó útvonal (Sió) 
szomszédságában helyezkedik el. 
 

A tervezett 
főútvonal 

tömböt érintő 
területe 
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Részlet Siófok város Településképi rendeletéből. meghatározó területek összesített tervlapja 
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Beépítési elképzelések 
 

Siófok Város Önkormányzata, valamint a Siófoki Kajak Kenu Sportegyesület 2015. október 21. napján 
Együttműködési szerződést kötött, mely együttműködés célja a siófokiak egészséges életmódra való 
nevelésének elősegítése, a gyermek- és ifjúsági korosztályok, a fogyatékosok vízbiztonságának 
megteremtése, a kajak, kenu, sárkányhajó vízi sporteszközök használatához a megfelelő feltételek 
megteremtése. 
Az egyesület kérelmére 2016 őszén, az önkormányzat Képviselő-testülete a 267/2016. (IX.22.) számú 
határozatban jelölte ki a Sió-csatorna partján fekvő 5867/5 hrsz alatti ingatlanának egy részét, az evezős 
sportok gyakorlása céljából. Ezen ingatlanrészt a 2016. november 4-én kelt Ingatlan használati szerződés 
értelmében az egyesület használatba vette. 
A Siófoki Kajak Kenu Sportegyesület 2017 tavaszától közoktatási programban több száz iskolás gyermeket 
oktatott vízbiztonságból testnevelés órán, rendezett régiós sárkányhajó versenyeket tucatnyi iskola 
részvételével, és képviseli Siófok városát az országos bajnokságokon. 
A fejlődésnek köszönhetően a Magyar Kajak Kenu Szövetség 2018 őszén 2 db mobil öltöző-mosdó egységet 
helyezett az evezős bázisra, melyben már több mint 30 igazolt versenyző, valamint hetente 250 iskolás 
gyermek készülhet a vízi sportolásra.  
A fejlődés nem áll meg, az egyesület és a MKKSZ egyeztetései szerint, további infrastruktúra fejlesztésre 
nyílt lehetőség, mely során egy hozzávetőleg 300 négyzetméter alapterületű sportlétesítmény építésére 
kap forrást az egyesület. 
A fejlesztés feltétele, hogy a tervezett létesítmény területe tisztázott jogviszonnyal rendelkezzen, az 
egyesület részére tartós (minimum 15 év) bérletbe bocsássák, és építhető legyen, továbbá rendelkezzen 
közvetlen közút kapcsolattal, valamint közművekkel. 
 
Az egyesület a tervezett beruházáshoz koncepció tervet készíttetett (Tervező Szép és Társa Kft, építész Szép 
Lajos).Az épület a telek hossztengelyével párhuzamosan kerül elhelyezésre, figyelembe véve a szomszédos 
telken haladó elektromos távvezeték védőtávolságát. 
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5.2.4 Közlekedési alátámasztó munkarész 
(A Közlekedési alátámasztó munkarészhez a már elkészült Településrendezési eszközök alátámasztó munkarészét 

használjuk fel. Az elkészült terv még nem került véleményezési eljárásba.) 
 

Siófok közlekedésföldrajzi helyzete 
 

A város közlekedésföldrajzi helyzete kedvezőtlen. Az idők során kialakult adottság, hogy a Balaton parttal 
párhuzamosan három erős infrastruktúrális vonal szeleteli a várostestet: a vasútvonal, a régi 7-es út és az 
M7 autópálya nyomvonala. Tovább rontja ezt a helyzetet, hogy a Siófoktól délre eső óriási területek csak 
egy kocsányon, a 65 sz. főúton keresztül kapcsolódnak az autópályához és Siófok városához. Szerencsétlen 
körülmény, hogy a 65-ös út éppen Siófok városközpontjába önti be a forgalmat. 

 

Az M7 autópálya túl közel épült a városhoz, amely a város fejlesztésének gátját képezi, illetve fogja képezni. 
Ez a városközeli vezetés akkor lett volna indokolt, ha az autópálya egyúttal a város elkerülő útjaként is 
működhetne. Sajnos az autópálya csomópontok elhelyezkedése, kiosztása nem alkalmas arra, hogy a 
gyorsforgalmi út belvárost tehermentesítő funkciót is betölthessen.  

 

A nagytérségi kapcsolatok tekintetében ugyanakkor a város helyzete kedvező. Siófokot a páneurópai 
közlekedési hálózatba az V. számú folyosó Velence-Ljubljana-Budapest kapcsolja be. 

 
A különböző szintű térségi központok elérhetősége kiváló, megközelíthetők gépjárművel, autóbusszal és 
vasúttal is. 

 

Siófok közúthálózatának fejlesztése 
 

Mint azt az előző pontban kifejtettük, város közlekedési hálózatának meghatározó jellemzője, hogy a három 
párhuzamos közlekedési vonal három markánsan elkülönülő sávra osztja a belterületet, melyek között az 
átjárást főúti viszonylatban gyakorlatilag csak a 65 számú Szekszárd-Siófok másodrendű országos főútvonal 
átkelési szakasza biztosítja. 

 
A városi úthálózat és kapcsolatainak szétterítése, a belváros forgalmának csökkentése érdekében új 
tehermentesítő utak, útkapcsolatok megépítése szükséges, különös tekintettel a 65-ös és a 7-es út 
tehermentesítésére. 

 

A most módosításra kerülő rendezési terv a 6401 sz. összekötő út (Balatonszabadi) és a 65145 sz. bekötőút 
(Töreki) között tervezte új tehermentesítő út kiépítését. A tervezett nyomvonal közvetlenül az autópálya 
északi oldalán halad, ez az úgynevezett „Déli elkerülő út”. Ez a látszólag kedvező tehermentesítő útvonal 
sajnos éppen a legfontosabb problémát nem kezeli. Nem tehermentesíti a központi, középső autópálya 
csomópont lehajtó körforgalmát a 65-ös úton, sőt a – nyári szezonban egyébként is túlterhelt – 
körforgalomra újabb forgalmi áramokat terel. További hátránya az, hogy egy olyan út kiépítése történne, 
melynek az autópálya védőtávolsága árnyékában területfejlesztő szerepe egyáltalán nincsen. 

 

Ennek következtében a tervezett főútvonal elhagyásával számolva javasoljuk a hangsúlyt az észak-déli 
útkapcsolatok fejlesztésére helyezni, mely utak egyszerre képesek megoldani a 7-es és a 65-ös utak 
tehermentesítését. Ezek az alábbiak: 

 

• 65-ös elkerülő út kiépítése a Kiliti Szőlőhegy keleti oldalán a 6401-es útig, annak autópálya feletti 
hídjának felhasználásával új autópálya csomópont kiépítésével, 

• a nyugati oldalon a Szekrényessy Kálmán út felüljáróján keresztül a Jegenyesor-Gergely Jenő 
útvonal fejlesztésével, mely gyűjtőút nyomvonal elsősorban Kiliti nyugati részének elérhetőségét 
javítja, da a Fokihegy-Kiliti célforgalom lebonyolításával a Vak Bottyán utat is tehermentesíti, 

• a keleti oldalon a jelenlegi 7-es út felől a Dózsa György utcát és annak az autópálya alatti meglévő 
aluljáróját felhasználva új Sió híddal kiépíthető útkapcsolat 

 

Bár előre láthatóan ez utóbbi útépítés áll legközelebb a megvalósításhoz, javasoljuk erős hangsúlyt fektetni 
a 65-ös elkerülő út előkészítésére. Álláspontunk szerint ez a nyomvonal oldja meg a város legtöbb 
közlekedési problémáját: 
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• Kiliti teljes területét elkerüli, ezzel mentesítve Kiliti átkelési szakaszát, szemben a másik két 
tervezett útkapcsolattal 

• Gyakorlatilag a teljes átmenő keleti irányú sarokforgalmat „leemeli” mind a 65-ös útról, mind a 7-
es út keleti átkelési szakaszáról 

• Az új autópálya csomópont révén az Enying-Balatonszabadi felől érkezők közvetlenül elérik az 
autópályát, nem terhelve a 7-es utat és az Ajtay utcát. 

• Az új autópálya csomópont lényeges mértékben tehermentesíti a centrum autópálya csomópontot, 
azon belül is az északi oldali körforgalmat, 

• Az iparterület az Ajtay utcán keresztül közvetlen autópálya elérhetőséget kap. 
 

Mint látható az észak-déli útkapcsolatok a kelet-nyugati irányú tehermentesítésből is jelentős szerepet 
vállalnak, a tehermentesítés tovább fokozható a konkrét kelet-nyugati kapcsolatokkal. Ebben a 
vonatkozásban a terv az alábbiakat tartalmazza: 

 

• Az autópálya északi oldalán a 65-ös és 6401-es utak között tervezett tehermentesítő út helyett az 
autópálya déli oldalán tervezzük összekötni a Dózsa György utcát és 6401-es utat. Az autópálya 
csomópont előtt egy elosztó körforgalomban találkozik a 65-ös elkerülő a 6401-es úttal és jelen 
kelet-nyugati tehermentesítővel, mely egyúttal direkt közúti kapcsolatot biztosít Balatonszabadi és 
Kiliti között. 

• Az autópálya északi oldalán a Vak Bottyán és Töreki utak közötti útkapcsolatnak van létjogosultsága, 
de csak gyűjtőúti kiépítés szintjén. Nyomvonalát ennek megfelelően korrigáltuk a szabályozási 
tervben. 

• A Kiliti-Töreki út összeköttetés másik fontos nyomvonala a Napsugár utca és a Töreki út között 
épülhet ki gyakorlatilag meglévő földutak nyomvonalán. 
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5.3.1 Közmű alátámasztó munkarész 
 

A hatályos településrendezési terv közműves alátámasztó munkarészei nem változnak. 
A módosítással érintett területek beépítetlen, illetve részben már beépített területek, vagy olyan területen 
fekszenek a települési térség területén belül, ahol az ellátás biztosított, vagy biztosítható, ezért a meglévő 
és a jelenlegi területhasználathoz a tervezett energia és vizi közművek kielégítik az igényeket. 

 

A módosítás nem korlátozza a hírközlési, távközlési infrastruktúra fejlődését. 
 

5.3 ÁLTALÁNOS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 

5.3.2 Az Országos Területrendezési Terv és a Településrendezési Eszközök módosítása összhangjának 
igazolása 

 

A jelen tervdokumentációnk alátámasztó munkarészeinek készítése során elvégeztük a Magyarország és 
egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény alapján kijelölt 
területrendezési elemek, így az egyes térségek és a térségi övezetek vizsgálatát.  
A igazoló számítások elvégzésére nem volt szükség, mivel a módosítás területei a települési térségen belül 
helyezkednek el, ezért nincs szükség további külön vizsgálatokra.  

 

A mai napig nem készült el a Siófok várost is érintő a Balaton vízparti területeire vonatkozó, a törvény 48. 
§-ában meghatározott, a speciális településrendezési és építési követelményeket, a közcélú 
területfelhasználási terv területi hatálya kijelölésének szempontjait, a terv tartalmi követelményeit és 
készítésének részletes szabályait tartalmazó miniszteri rendelet és partvonal szabályozási terv, melyet a 
TrTv előír, ezért a módosítással érintett szakasz változhat a folyamatban lévő felülvizsgált 
Településrendezési tervekben. 

 

SIÓFOK VÁROS ÉRINTETTSÉGE MAGYARORSZÁG ÉS EGYES KIEMELT TÉRSÉGEINEK TERÜLETRENDEZÉSI 
TERVE ALAPJÁN 

 

 

 

Kivonat a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési tervéből  
A Balaton kiemelt Üdülőkörzet szerkezeti terve 
[A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (Trtv) 10. 
mellléklete/ 

TERÜLETFELHASZNÁLÁS MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZATOK 
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A BKÜTrT Szerkezeti Tervlapja szerint Siófok város területét 
az alábbi térségi területfelhasználási kategóriák érintik: 
− Települési térség 
− Erdőgazdálkodási térség 
− Mezőgazdasági térség 
− Szőlő, gyümölcs és kertművelési térség 
− Vízgazdálkodási térség 
− Sajátos felhasználású térség 

A BKÜTrT Szerkezeti Tervlapja szerint Siófok MJV 
területét az alábbi műszaki infrastruktúra-hálózatok 
érintik: 
− Gyorsforgalmi út 
− Főút, meglévő és tervezett 
− Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya 
− Országos kerékpárútvonal 
− Földgáz szállító vezeték 
− Földgáz elosztó vezeték 
− Szennyvíztisztító telep 
− Térségi szennyvízvezeték 
− Téréségi kikötő 
− Kiemelt jelentőségű vizi építmény 

 
SIÓFOK VÁROS ÉRINTETTSÉGE A BKÜTrT-BEN ALKALMAZOTT ORSZÁGOS ÉS MEGÁLLAPÍTOTT KIEMELT 
TÉRSÉGI ÖVEZETEK ÖVEZETEI SZERINT 
 
ORSZÁGOS ÖVEZETEK 
 
Az övezetek lehatárolásának pontosítása a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történt. 
Az országos és megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett 
államigazgatási szervektől az adatszolgáltatást a Településrendezési terv felülvizsgálatához megkaptuk. 
Jelen fejezetben az BKÜTrT övezeti lehatárolásainak ábráit, illetve az BKÜTrT ide vonatkozó jogszabályi 
megállapításait mutatjuk be azokban az övezetekben, melyek a módosítás területét érintik. 
 

 

Országos ökológiai hálózat övezetei 
Ökológiai hálózat magterület övezete 
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezete 
Ökológiai hálózat puffer területének övezet 
 
Az OTrT 3/1 melléklete övezeti tervlapja szerint 
az övezet a település területét Ökológiai 
hálózat magterület övezete 
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezete érinti. 
Az övezetekre a Trtv 25.§., a 26. §. és 27.§ és a 
78.§, 79.§, 80.§ e előírásai vonatkoznak.  
 
Az ökológiai magterület a módosítással 
érintett terület közvetlen 
szomszédságában halad. 
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Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete 

 

Az OTrT 11/1. melléklete övezeti tervlapja 
szerint az övezet a település területét 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete érinti. 
 

Az övezetekre a Trtv 81.§, valamint a 9/2019. 
(VI. 14.) MvM rendelet a 4. §. előírásai 
vonatkoznak.  

A módosítással érintett területet nem 
érinti 

 

 

Tájképvédelmi terület övezete 
 

A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel 
meghatározott OTrT 3. melléklete övezeti 
tervlapja szerint az övezet a település területét 
a tájképvédelmi terület övezete érinti. 
 
Az övezetekre a Trtv 81.§, valamint a 9/2019. 
(VI. 14.) MvM rendelet a 4. §. előírásai 
vonatkoznak.  

A módosítással érintett területet nem 
érinti 

 

 

Világörökségi és világörökségi várományos 
területek övezete 
 

Az OTrT 3/4 melléklete övezeti tervlapja szerint 
az övezet a település területét nem érinti. 
 

Az övezetekre a Trtv 81.§, valamint a 9/2019. 
(VI. 14.) MvM rendelet a 4. §. előírásai 
vonatkoznak. 
A város területét nem érinti. 
Az övezetek területén új beépítésre szánt 
terület nem került kijelölésre, így a terv az 
övezeti előírásoknak megfelel.  
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Ásványi nyersanyagvagyon övezete 
 
A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel 
meghatározott OTrT 10. melléklete övezeti 
tervlapja szerint az övezet a település területét 
nem érinti. 
 
Az övezetekre a Trtv 81.§, valamint a 9/2019. 
(VI. 14.) MvM rendelet 5. §. előírásai 
vonatkoznak. 

 

 

 
Vízminőség-védelmi terület övezete 
 
A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel 
meghatározott OTrT 4. melléklete övezeti 
tervlapja szerint az övezet a település területét 
érinti. 
 

Az övezetekre a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 
5. §. előírásai vonatkoznak.  

A módosítással érintett területet nem 
érinti 

 

 

 

Vízeróziónak kitett terület övezete 
 
A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel 
meghatározott OTrT 13. melléklete övezeti 
tervlapja szerint az övezet a település 
területét érinti. 
 
Az övezetekre a 9/2019. (VI. 14.) MvM 
rendelet 12. §. előírásai vonatkoznak. 
 
A módosítással érintett területet nem 
érinti. 
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Rendszeresen belvízjárta terület övezete 
 
A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel 
meghatározott OTrT 11. melléklete övezeti 
tervlapja szerint az övezet a település területét 
érinti. 
Az övezetekre a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 
9. §. előírásai vonatkoznak. 
A rendszeresen belvízjárta terület övezetében 
új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető 
ki, ha ahhoz a működési területével érintett 
vízügyi igazgatási szerv a településrendezési 
eszközök egyeztetési eljárása során adott 
véleményében hozzájárul. 
 

 

 

 

Tómeder övezete 
 
Az OTrT 11/2 melléklete övezeti tervlapja 
szerint az övezet érinti. 
 
Az övezetekre a Trtv 81.§ előírásai 
vonatkoznak. 
 
A Balaton tómedre a partvonal-szabályozási 
tervben meghatározottakon túlmenően, a 
mindenkori vízjogi üzemeltetési engedélyre 
tekintettel nem csökkenthető. 
A módosítással érintett területet nem 
érinti 

 

 

Általános mezőgazdasági terület övezete  
 
A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel 
meghatározott OTrT 14. melléklete övezeti 
tervlapja szerint az övezet a település területét 
érinti. 
Az övezetekre a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 
13.-17. §. előírásai vonatkoznak. 
Az általános mezőgazdasági terület övezetét a 
településrendezési eszközök készítése során 
95%-ban általános mezőgazdasági területbe, 
természetközeli területbe vagy közlekedési 
területbe kell sorolni.  
A módosítással érintett területet nem 
érinti. 
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Kertes mezőgazdasági terület övezete  
 

Az OTrT 11/3 melléklete övezeti tervlapja 
szerint az övezet érinti. 
Az övezetekre a Trtv 81.§ előírásai 
vonatkoznak. 
A kertes mezőgazdasági terület övezetét a 
településrendezési eszközök készítésénél 
kertes mezőgazdasági területbe kell sorolni. Az 
övezet területének a település közigazgatási 
területére eső része legfeljebb 5%-kal, ezen 
felül csak közlekedési területbe sorolás céljából 
az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal egyetértése esetén 
módosítható.  
Beépítésre szánt terület és belterület nem 
jelölhető ki. 
A módosítással érintett területet nem 
érinti. 

 

 

 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete  
 

Az OTrT 3/2 melléklete övezeti tervlapja szerint 
az övezet érinti. 
 

Az övezetekre a Trtv 28.§. előírásai 
vonatkoznak. 
 

Az övezetek területén új beépítésre szánt 
terület nem került kijelölésre, így a terv az 
övezeti előírásoknak megfelel.  

A módosítással érintett területet nem 
érinti. 

 

 

 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete  
 

A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel 
meghatározott OTrT 1. melléklete övezeti 
tervlapja szerint az övezet a település 
területét érinti. 
 

Az övezetekre a 9/2019. (VI. 14.) MvM 
rendelet 2. §. előírásai vonatkoznak. 
 

Új beépítésre szánt terület csak abban az 
esetben jelölhető ki, ha a település 
közigazgatási területén a kijelölés máshol 
már nem lehetséges.  
A módosítással érintett területet nem 
érinti. 

 
 



 

SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2020 ÉVI M – 1 JELŰ MÓDOSÍTÁSA 
28 

 

Erdők övezete övezete 
 

A OTrT 3/3 melléklete övezeti tervlapja 
szerint az övezet a település területét 
érinti. 
 

Az övezetekre a Trtv 29.§. előírásai 
vonatkoznak. 
 

Az erdők övezetébe tartozó területeket 
az adott településnek a 
településrendezési eszközében legalább 
95%-ban erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell 
sorolnia. A törvény hatálybalépését 
megelőzően kijelölt beépítésre szánt 
területek, valamint az erdőről, az erdő 
védelméről és az erdőgazdálkodásról 
szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) 
bekezdésében meghatározott területek, 
továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a 
Budapesti Agglomeráció Szerkezeti 
Terve, valamint a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által 
kijelölt települési térség területein lévő 
erdők övezetének területét a 
számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 
A módosítással érintett területet 
nem érinti. 

 

 

 

 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete  
 

A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel 
meghatározott OTrT 2. melléklete 
övezeti tervlapja szerint az övezet a 
település területét érinti. 
 

Az övezetekre a 9/2019. (VI. 14.) MvM 
rendelet 3. §. előírásai vonatkoznak. 
Az övezet területén az (1) bekezdésben 
foglaltak mellett beépítésre szánt 
terület nem jelölhető ki, és erdőterület 
területfelhasználási egységbe sorolás 
esetén 
a) az erdőtelepítés megvalósulásáig csak 
az erdőtelepítés lehetőségét 
megőrző területhasználat folytatható, 
valamint 
b) erdőtelepítést elsődlegesen az 
élőhelynek megfelelő, természetesen 
kialakult őshonos fafajokból álló 
erdőfoltok megőrzésével kell végezni. 
 

A módosítással érintett területet 
nem érinti.. 
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Borszőlő termőhelyi kataszteri terület 
övezete  
 

A OTrT 11/4 melléklete övezeti tervlapja 
szerint az övezet a település területét 
érinti. 
 

Az övezetekre a Trtv 87.§. előírásai 
vonatkoznak. 
 

Új beépítésre szánt terület nem jelölhető 
ki, telek belterületbe nem vonható, az 
előírásokat a már kijelölt beépítésre 
szánt területeken nem kell alkalmazni. 
 

A módosítással érintett területet 
nem érinti. 

 
 

 

 

Honvédelmi és katonai célú terület 
övezete 
 
A OTrT 3/5 melléklete övezeti tervlapja 
szerint az övezet a település területét 
nem érinti. 
 

 
 

 
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
Negyedik Rész IX. –XIX Fejezete tartalmazza a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének 
előírásait.  
A X. Fejezet, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve 32. szakasz előírásai a térségi 
területfelhasználási kategóriák lehatárolását szabályozza. 
Az 50. § (2) szerint a térségi területfelhasználási kategóriák területein belül a települési területfelhasználási 
egységek kijelölése során: 
 
f) új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az állami főépítészi 

hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott 
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki; 
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g) új ipari terület települési területfelhasználási egység nem jelölhető ki az M7 gyorsforgalmi út, a 7. sz. főút, a 76. sz. 
főút, a 71. sz. főút és a 710. sz. főút, a 7119. sz. út (Balatonberény parti út) és a 71345. sz. út (Keszthely parti út) 1000 
méteres környezetében, továbbá a köztük és a Balaton-part közötti területen; 

h) az M7 gyorsforgalmi út, a 7. sz. főút, a 76. sz. főút, a 71. sz. főút és a 710. sz. főút, a 7119. sz. út (Balatonberény 
parti út) és a 71345. sz. út (Keszthely parti út) 1000 méteres környezetében, továbbá a köztük és a Balaton-part 
közötti területen csarnok egyetlen települési területfelhasználási egységben sem helyezhető el; 

i) a sajátos területfelhasználású térség területe – legfeljebb 5% eltéréssel – különleges beépítésre nem szánt, valamint 
közlekedési terület települési területfelhasználási egységbe sorolható; 

j) a településrendezési eszközökben új, a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület nem jelölhető ki; 
k) a település központi belterületéhez kapcsolódó általános gazdasági terület települési területfelhasználási egység 

területén az új kereskedelmi, szolgáltató terület legfeljebb 50%-os, valamint az egyéb ipari terület legfeljebb 40%-os 
beépítettségű lehet, továbbá az új telephelyek területének legalább 30%-át fás növényzettel fedetten, a telekhatár 
mentén takarást biztosítva kell kialakítani; 

l) a település központi belterületétől elkülönülő gazdasági terület települési területfelhasználási egység területén az új 
kereskedelmi, szolgáltató terület, valamint az egyéb ipari terület beépítettsége legfeljebb 30%-os lehet, továbbá az 
új telephelyek területének legalább 50%-át fás növényzettel fedetten kell kialakítani. 

 

A tervezett TRE módosítás megfelel a felsorolt előírásoknak. 
 

5.3.3 Örökségvédelem 
A módosítással érintett területek nem állnak országos védelem alatt, illetve régészeti területekkel nem 
érintettek.  
Siófok város Településképi rendelete részletesen foglalkozik az országos és helyi védelem elemeivel és a 
kiemelt és meghatározó területekkel. A szükséges előírásokat a rendelet tartalmazza. 
 

5.3.4 Természet és tájképvédelem 
Élővilág, természetvédelem 
 

Országosan védett, illetve védelemre tervezett természeti értékek: 
Siófok a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén fekszik, nemzeti parki területtel 
nem rendelkezik. A település közigazgatási határán a Töreki halastavak közelében található ex lege védett 
láp, mely országos szintű védett természeti érték.  
 

Helyi természetvédelmi oltalom alatt álló területek, emlékek: 
Siófok területén az alábbi, helyi védelem alatt álló természeti területek és emlékek találhatók: 
 

 Védelmi kategória Védelem indoka, célja 

Töreki-tavak természeti terület 
A területen előforduló természetközeli vizes 
élőhelyek megőrzése, biológiai sokféleség védelme 

Szabadi magaspart természeti terület A jellegzetes felszínforma és élőhelyeinek megőrzése 

Damjanich utcai tölgy természeti emlék Idős faegyed megőrzése 
 

Natura 2000 
Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek (Natura 2000 területek) 
kijelölésére az Európai Uniós csatlakozás kötelezte az országot12. A jelenleg hatályos 14/2010. (V.11.) KvVM 
rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 
földrészletekről szerint Siófok közigazgatási területét az alábbi Natura 2000 területek érintik. 
 

 Típus Védelem célja 

 
Balaton (HUBF30002) 

különleges madárvédelmi 
és kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési 
terület 

a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű 
fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi 
helyzetének megőrzése, fenntartása, 
helyreállítása, a fenntartó gazdálkodás 
feltételeinek biztosítása Ságvári dombok 

(HUDD20064) 

kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési 
terület 
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Ramsari területek 
 

A legrégebbi államközi természetvédelmi megállapodás a köznyelvben Ramsari Egyezményként ismeretes, 
melynek célja a nemzetközi jelentőségű vadvizek, vizes élőhelyek, vízimadarak élőhelyeinek védelme, 
fenntartható, ökológiai szemléletű gazdálkodás segítségével. A globális szintű természetvédelmi hálózathoz 
napjainkig Magyarország 29 területegységgel csatlakozott, melyeket a 119/2011. (XII. 15.) VM rendelet 
határoz meg. Siófok területét az alábbi Ramsari Területek érintik: 
 

Balaton Ramsari Terület: Európa legnagyobb édesvízi tava, Siófok területén a tó vízfelülete és parti sávja 
képezi részét, 
Dél-balatoni halastavak és berkek Ramsari Terület: a Töreki halastavak és környező vizes rétek képezik 
részét. 

 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 
 
Az OTrT 14/A.§-a tartalmazza a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezetére 
vonatkozó szakmai előírásokat. Siófok térségi jelentőségű tájképvédelmi területi övezetei a következők: 
Sóstó körüli mezőgazdasági terület, a Szabadifürdőhöz tartozó Verebes-dűlő, Kiliti-Szőlőhegy zártkerti része 
és az attól délre fekvő teljes terület, a Papkutai-major és a Békás-tó közötti terület és Törekitől nyugatra 
fekvő erdős terület, valamint a 7. számú főútig terjedő mezőgazdasági terület, amely hagyományosan 
nagyrészt gyümölcsös. 
 

 
Forrás: Adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés 
 

5.3.5 Biológiai aktivitási érték 
 

A biológiai aktivitási érték hatályos településrendezési eszközök megléte esetén az abban kijelölt 
területfelhasználási besoroláshoz viszonyítva számítandó.  
 
A biológiai aktivitás érték számításánál a 9/2007.(IV.3)ÖTM rendelet 1 melléklet szerint a felületminőség 
alapján állapítottuk meg és számoltuk a biológiai aktivitás értékét. a módosítással érintett területre.  
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A terület 
nagysága 

/ha/ 

Hatályos TRT 
szerinti 

területhasználat 

Érték 
mutat

ó 

Biológiai 
aktivitás 
értéke 

A terület 
nagysága 

/ha/ 

Módosítás során 
tervezett 

területhasználat/ha 

Érték 
mutató 

Biológiai 
aktivitás 
értéke 

Σ 
különböze

t 
1 sz. módosítás 

3,618 Gksz, kereskedelmi 
szolgáltató terület 0,4 1,267  

 
 

3,631 

Gksz, kereskedelmi 
szolgáltató terület 
övezete ahol a 
beépítettség a 
terület 60% 

0,4 1,452 

+5,035 

0,557 Közlekedési 
terület, Főútvonal 0,5 0,278  

 
0 

Közlekedési terület, 
valamint nem 
vízáteresztő 
burkolatú felszín 

- - 

    

 
 
 
0,544 

Kötelező zöldfelület 
háromszintű növény 
állománnyal 20% 

7 3,808 

0,22 Közlekedési 
terület, Főútvonal 0,5 0,11 

 
0,22 

Vízgazdálkodási 
terület 6 1,32 

Összesen 1,545 4,395 
Összesen  

6,58 

 
Siófok, 2020. május hó 
 

 
Lautner Emőke 

vezető településtervező TT-1-05-79 
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7. TERVIRATOK 
 

7.1 Települési döntés 
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