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Bevezetés, előzmények 
 
Jelen településrendezési eszköz részleges módosítása a Szőc község 020/4 és 021 hrsz. ingatlanokra 
vonatkozóan Szőc község Önkormányzata megbízásából készül. A megbízás egy különleges 
beépítésre nem szánt napelempark kialakítására vonatkozik. A módosítás a tervezett napelempark és 
kiserőmű területére az elfogadásra került területrendezési hatósági eljárás alapján készül.  
 
A beruházó, a GEOVOL Tömegáru Fuvarozó és Földmunkavégző Kft., a tárgyi tervezési területre 
Halimba - Szőc Solar Park elnevezéssel 20 MW teljesítményű naperőműparkot kíván létesíteni. Ehhez 
szükséges Szőc község hatályos településrendezési eszközeinek kismértékű módosítása a tervezési 
területre vonatkozóan.  
 
Szőc község közigazgatási területére vonatkozó hatályos Településrendezési eszközeit a Város és Ház 
Bt. készítette. A Településfejlesztési Koncepció az 58/2018. (XII.19.) határozattal lett elfogadva. A 
Településszerkezeti terv az 59/2018. (XII.19.) sz. határozattal lett jóváhagyva, a Szabályozási terv és 
Helyi Építési Szabályzat a 7/2018. (XII.20.) sz. rendelettel lett jóváhagyva. 
 
Szőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2019. (IV.15.) számú határozatával döntött a 
településrendezési eszközeinek módosításáról, majd a 36/2019. (VI.27.) sz. határozatában ún. kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánította a területet:  

 

 
 
A terület fejlesztése során nem kerül kijelölésre új beépítésre szánt terület, ezért a 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 32. § (6) bekezdése szerint az előzmények és a konkrét módosítási szándékok ismerete 
alapján a tervegyeztetésre vonatkozó eljárás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bek. c) pontja 
szerinti tárgyalásos eljárás lesz.  
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HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
 

1.1. Településhálózati összefüggések, településszerkezet 
 
Szőc Veszprém megye középső részén, Ajka közelében, az Ajkai járásban helyezkedik el, több mint 40 
km-re Veszprémtől. A település az Ajka és Nyirád közötti 7315. j. út mentén található, ezért közúton 
csak a 7315. j. úton közelíthető meg, a község ezért közlekedési szempontból kissé árnyékhelyzetben 
van. A 77-es főúttól való távolsága 15 km. Vasútvonal nem érinti a települést, a legközelebbi 
vasútállomás Ajkán található. 
 
Veszprém megye nagy részére az aprófalvak jellemzők, ilyen Szőc is az Ajkai járásban, ahol egyedül 
Ajka városi rangú település.  
 
A Szőccel szomszédos települések: északon Kolontár egy nagyon rövid szakaszon, keleten Halimba, 
délen Sáska és Taliándörögd, nyugaton pedig Nyirád határolja.  
 
Szőc község elhelyezkedését a Google-maps lépték nélküli kivonatán mutatjuk be:  

 
 
 
 

1.2. A tervezési terület bemutatása 
 
A módosítással érintett terület Szőc külterületén, a belterülettől északra, Halimbával határosan 
helyezkedik el.   
 
A terület a 020/4, 021 hrsz. területek Szőc közigazgatási határa mellett.  
A terület egy majdnem háromszög alakú terület, ahol a háromszög két befogója nagyjából 600 és 650 
méter, és a terület mérete 25,8 ha.  
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A terület déli határa a 7315 j. út, nyugati határa egy Szőc és Halimba közötti alsóbbrendű út, észak-
keleti határa a Halimbával határos közigazgatási határ.  
 
A tervezési területbe tartozó ingatlanok a közigazgatási határ vonalán határosak a Halimba területén 
található 042/17, 043/1, 043/3 043/4, 043/5 és 042/7 hrsz. ingatlanokkal. 
 
A terület elhelyezkedését és környezetét az alábbi Google-kivonaton mutatjuk be:  
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A hatályos szerkezeti terv kivonata a tervezési területre:  

 
 
A hatályos szabályozási tervlap kivonata a tervezési területre:  
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1.3. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 
 
A tervi megoldások kidolgozásában a hatályos településfejlesztési koncepció megfelelő alapot biztosít 
a tervmódosításhoz, ezért ennek módosítása nem szükséges. 
 
 

1.4. A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata 
 

A módosítás célja  
Illeszkedés a Veszprém Megyei 

Fejlesztési Koncepció 
célrendszeréhez 

Illeszkedés az Országos 
Területfejlesztési Koncepció 

célrendszeréhez 

Megújuló energia 
hasznosításra szolgáló 
terület kijelölése  

A változtatás szolgálja a 
„Gazdasági növekedés, 
versenyképes, innovatív 
gazdaság, kitörési pontokra épülő 
gazdaságfejlesztés a fejlődési 
potenciált hordozó ágazatok 
fejlesztésével, a foglalkoztatás 
bővítésével” és  
„A térségi és a helyi erőforrások 
fenntartható kihasználására épülő 
gazdaságfejlesztés”  
c. megyei célkitűzéseket. 

A változtatás kapcsolódik a  
Természeti erőforrásaink 
fenntartható használata, 
értékeink megőrzése és 
környezetünk védelme című 
átfogó országos 
célkitűzésekhez. 

 
 
 

1.5. A hatályban lévő településrendezési eszközök 
 

Szőc község közigazgatási területére vonatkozó hatályos Településrendezési eszközeit a Város és Ház 
Bt. készítette. A Településfejlesztési Koncepció az 58/2018. (XII.19.) határozattal lett elfogadva. A 
Településszerkezeti terv a 59/2018. (XII.19.) sz. határozattal lett jóváhagyva, a Szabályozási terv és 
Helyi Építési Szabályzat a 7/2018. (XII.20.) sz. rendelettel lett jóváhagyva. 
 
A tervi megoldások kidolgozásában a hatályos településfejlesztési koncepció megfelelő alapot biztosít 
a tervmódosításhoz, ezért ennek módosítása nem szükséges. 
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Szőc hatályos Településszerkezeti terve (Város és Ház Bt., 2018.) 
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Szőc hatályos külterületi szabályozási terve (Város és Ház Bt., 2018.) 

 

 
 
  



SZŐC                                                              Településrendezési eszközök módosítása a tervezett napelempark területére vonatkozóan 

 

Törzsszám: 1199  11 
2020. szeptember 

Szőc hatályos belterületi szabályozási terve (Város és Ház Bt., 2018.) 

 
 
 
 

1.6. A módosítással érintett terület természeti adottságai, a zöldfelületi rendszer elemei 
 
A Veszprém megyei Szőc község a Devecseri-Bakonyalja kistájon fekszik, ~260 méter átlagos 
tengerszint feletti magasságban, közigazgatásilag az Ajkai járásban, melynek legdélebbi települése. A 
7315. sz. összekötő közúton közelíthető meg, Veszprémtől 40, Ajkától 13 km távolságra.  
 
A közigazgatási területének legnagyobb részét mezőgazdasági területek, döntően gyepek (rét, legelő) 
fedik, szántója kevés, kertgazdasági területei, szőlői zártkerti területén koncentrálódnak. Erdőterületei 
a külterület déli felén találhatók. 
 
A vizsgált részterület Szőc 020/4. és 021. hrsz., legelő művelési ágban nyilvántartott külterülete.  
A két ingatlan együttesen ~25,8 hektár, amely Szőc község belterületétől északra, a Halimbai 7315. sz. 
összekötő út északi oldalán helyezkedik el, a belterületi határ közvetlen közelében. Északi lehatárolása 
egybeesik a község közigazgatási határával (a tervezett beruházás a kapcsolódó halimbai külterületen 
„folytatódik”). 
 
A tervezési helyszín felszíne a helyi szinten átlagosnak tekinthető 230-280 m közötti, amely délről észak 
felé mérsékelten lejtő, enyhén hullámos domborzatú. A terület növényzete jellemzően száraz gyep, 
amelyen helyenként kopár felszínek is előfordulnak, igen gyér vegetációval. A terület egésze 
mészkedvelő szárazgyepnek tekinthető.  
 
A terület ÉK-i részét kis részben érinti a lezárt, Halimba I. nevű, egykori Cseresi bánya mélyművelésű 
bányatelke, ennek azonban felszíni jelei nincsenek a területen.  
 
A kijelölt táj. és természetvédelmi területek, övezetek közül táj- és természetvédelmi szempontú 
kijelölés alatt álló terültek nem érintik a Szőci 020/4 és 021 hrsz. földrészleteket, beleértve az európai 
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (Natura2000) természetmegőrzési területeket is. 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23. § (2) bekezdése alapján (ex lege) védett 
láp, -amely a Tvt. 28.§ (4) bekezdése szerint országos jelentőségű védett természeti területnek 
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minősülő terület- található a vizsgált terület közelében, a tőle nyugatra található 04/15, 04/22-/25 hrsz. 
mélyebb fekvésű rétek területén. Ezen adottságok is indokolják, hogy az Országos Területrendezési 
Tervről szóló törvény (MATrT/OTrT) és a Veszprém Megye Területrendezési Tervéről szóló VMK 
rendelet (VMTrT) alapján országos ökológiai hálózat magterületi övezetéhez sorolt a közeli, részben 
védett természeti terület és természetközlei környezete (a fentieken túl a 01 - 018 hrsz-ek). Az ökológiai 
övezeti besorolás azonban nem érinti közvetlenül a tervezési helyszínt. 
 
Érinti viszont az OTrT és a VMTrT tájképvédelmi területének övezete, amely a község szinte teljes 
igazgatási területét lefedi, a vizsgált területet is kb. 80%-ban, a halimbai határmenti részének (a 020/4 
nagyobb és a 021 hrsz. kisebb része) kivételével. 
 
A területre készült EVD táj- és természetvédelmi munkarésze (Naturplan 2019.) is megállapítja, hogy 
védett természeti területet, Natura2000 területet káros mértékben befolyásoló hatások nem 
várhatók a területfelhasználási változtatások következtében, mivel ezek a beruházás területétől 
jelentős (több km-es) távolságban vannak kijelölve. 
 
 

1.7. Az épített környezet, területfelhasználás 
 
Szőc község központi belterülete az igazgatási terület súlypontjától északra, a 7315 j. út déli oldalán 
helyezkedik el. 
 
A település központja a Kossuth Lajos utca, ennek keleti szakasza mellett helyezkedik el az Ófalu, mely 
a hagyományosan kialakult ősi településrész, szabálytalan utcavonallal és telekosztásokkal, falusias, 
fésűs beépítéssel. 
 
Ettől nyugatra a későbbi beépítésű újabb településrész alakult ki, mely szabályosabb utcákkal és 
telkekkel rendelkezik. A belterület észak-nyugati részén található Petőfi Sándor utca a későbbiekben 
kialakult utca, mely mellett szintén szabályosabb telkek és beépítés található.  
 
A külterület nagyobb hányadát mezőgazdasági területek teszik ki, amelyek a település északi, nyugati 
és déli részén helyezkednek el. Erdőterületek a keleti és déli részen találhatók.  
 
 

1.8. Közlekedés 
 
Szőcöt közlekedési főhálózati irányok nem érintik, a 77. sz. főúttól való távolsága 15 km. 
 
A település az Ajka és Nyirád közötti 7315. j. út mentén található, ezért közúton csak a 7315. j. úton 
közelíthető meg, a község ezért közlekedési szempontból kissé árnyékhelyzetben van.  
 
Vasútvonal nem érinti a települést, a legközelebbi vasútállomás Ajkán található. 
 
A közvetlen közösségi közlekedési kapcsolatot legfőképp az Ajka - Halimba – Nyirád útvonalon 
közlekedő helyközi járatok biztosítják, de több járat is érinti a települést.  
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Környezetalakítás terve a tervezési terület vonatkozásában 
 

2.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT 
 

2.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer, beépítésre szánt és 
beépítésre nem szánt területek változása 

 
 
A jelenlegi tervmódosítás célja:  
 
A tervezési területen az Önkormányzat szándéka az, hogy megújuló energiahasznosításra szolgáló 
területet jelöljön ki napelempark céljára. A terület csatlakozik a Halimba 042/17, 043/1, 043/3 043/4, 
043/5 és 042/7 hrsz. területén tervezett területhez, amely ugyanennek a projektnek a része.  
 
A tervezési terület és a felsorolt halimbai ingatlanok együttes igénybevételével valósulna meg a Halimba 
- Szőc Solar Park elnevezésű napelempark és 20 MW teljesítményű kiserőmű.  

 
A Településrendezési eszközökben felmerült módosítási igények összhangban vannak Szőc 
jóváhagyott településfejlesztési koncepciójának elképzeléseivel és a hatályos településszerkezeti és 
szabályozási tervet lényegében nem befolyásolják. 
 
Jelen módosítással Szőc község településszerkezeti jellemzői a hatályos településszerkezeti tervben 
rögzítettekhez képest nem változnak.  

 
 
A településszerkezeti és szabályozási terv változása a következő: 
 
A tervezési terület a 020/4, 021 hrsz. ingatlanok területe, mely jelenleg mezőgazdasági besorolásban 
van Szőc hatályos településrendezési eszközeiben.  
 
A tervmódosítás a területet átsorolja a különleges beépítésre nem szánt, megújuló 
energiahasznosításra szolgáló terület területfelhasználási kategóriába és övezetbe.  
 
A módosítás mértékét mutatja be az alábbi táblázat: 
 

sorszám 
Terület 

ha 
Helyrajzi szám 

TSZT/SZT Területfelhasználás/övezet 
módosítás 

hatályos                  tervezett 

1 25,8 020/4, 021 

Mko 

korlátozott mezőgazdasági 

terület 

Kb-Me 

különleges megújuló 

energia hasznosításra 

szolgáló 

(napelempark) terület 
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Szerkezeti terv módosítása: 
 

Hatályos szerkezeti terv kivonata 

 
 

Szerkezeti terv módosítása 
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Szabályozási terv módosítása: 
 

Hatályos szabályozási terv kivonata 

 
 

Szabályozási terv módosítása 

 
 

2.1.2. Védelmi és korlátozó elemek a tervezési területen 
 

A tervezési területet az alábbi védelmi és korlátozó elemek érintik. 
a) Tájképvédelmi terület határa 
b) hidrogeológiai B védőövezet határa 
c) nagynyomású gázvezeték és védőtávolsága.  
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2.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 
 

2.2.1. A településszerkezeti és szabályozási tervi változások bemutatása 
 

2.2.1.1. Szerkezeti terv módosítása 
 
A módosítások mértékét mutatja be az alábbi táblázat: 
 

sorszám 
Terület 

ha 
Helyrajzi szám 

TSZT/SZT Területfelhasználás/övezet 
módosítás 

hatályos                  tervezett 

1 25,8 020/4, 021 

Mko 

korlátozott mezőgazdasági 

terület 

Kb-Me 

különleges megújuló 

energia hasznosításra 

szolgáló (napelempark) 

terület 

 
 

A hatályos szerkezeti terv  Szerkezeti terv módosítása 
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2.2.1.2. A helyi építési szabályzat módosítása:  
 
A tervmódosítás során a helyi építési szabályzat csak annyiban változik, hogy kiegészül a Kb-Me jelű 
övezettel:  
 

A Kb-Me jelű napelempark terület övezete 
35/A § 
(1) A Kb-Me jelű övezet előírásai: 

a) A kialakítható telek legkisebb területe (m2) 10.000 
b) A beépítésnél alkalmazható terepszint feletti legnagyobb beépítettség (%) 5 
c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 5,5 
d) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 
e) A közműellátás mértéke: részleges 

(2) Az övezetben megújuló energiaforrás műtárgyai építhetők és tarthatók fenn. 
(3) Az övezetben elhelyezhető melléképítmények és létesítmények a következők: 

a) közműcsatlakozási és közműpótló műtárgy, 
b) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal) 
c) ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, 
d) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, szélkerék, 
e) a megújuló energia hasznosításához szükséges egyéb speciális építmények (szoláris 

energiahasznosító blokk, napelem, szélturbina, geotermikus energiahasznosító 
létesítmények). 

 
 

2.2.1.3. Szabályozási terv módosítása 
 
A tervmódosítás során a szabályozási terv annyiban változik, hogy a tervezési területet a Kb-Me jelű 
övezetbe sorolja:  
 

A hatályos szabályozási terv Szabályozási terv módosítása 
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2.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek 
bemutatása 

 
A település területét az alábbi területrendezési tervek érintik: 

 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
(továbbiakban: MaTrT) 

 Veszprém megye Területrendezési Terve (VmTrT) (Veszprém Megyei Önkormányzat 
közgyűlésének 15/2019. (XII.13.) Önkormányzati rendelete) 

 
Országos Területrendezési Terv 
 

Kivonat az Ország szerkezeti tervéből (MaTrT) a tervezési terület feltüntetésével 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (OTrT) 2. melléklet  
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Országos Területrendezési Terv övezeti érintettségei és a vonatkozó előírások, a 9/2019. 
(VI. 14.) MvM rendeletben meghatározott kiegészítő övezetek: 

1. Országos ökológiai hálózat övezete 
2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről  
3/1. melléklet  

 

 

 
 
A terület nem érinti az 
övezeteket.   

Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 
13. Ökológiai hálózat magterületének övezete 

25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, vagy a Budapesti 
Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg – 
csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan 
övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója 
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat 
ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott 
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat 
magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint 
az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek 
nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok 
működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű 
bányatelek nem létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 
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(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető 
épületen elhelyezve. 

14. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti 

Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg – 
csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan 
övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója 
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha 

a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai 
hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület csak az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott 
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat 
magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint 
az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok 
elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses 
művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

15. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 
27. § (1) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti 

Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg – 
csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan 
övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosója és pufferterülete övezetek 
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – a (3) bekezdésben meghatározott feltétel kivételével – a 
településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy 
ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 

(3) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció 
Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg, beépítésre szánt 
terület a (2) bekezdésben meghatározott feltételektől függetlenül is kijelölhető. 

(4) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben célkitermelőhely nem létesíthető. 

2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről  
3/2. melléklet 

 

 
 
Nem érinti a település 
területét. 

Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 
28. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új beépítésre szánt terület – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti 

Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési 
térséget határoz meg – csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 
területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. 

(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és bányászati 
tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
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3. Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet szerinti kiegészítő övezet, FÖMI adatszolgáltatás alapján 

 

 
 
Nem érinti a település 
területét. 

4. Erdők övezete 
2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről  
3/3. melléklet 

  

 
 

A terület nem érinti az 
övezetet. 

Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 
29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében legalább 95%-ban 

erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e 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. 

30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni 
a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 
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5. Tájképvédelmi terület övezete 

A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet szerinti kiegészítő övezet, DINPI adatszolgáltatás alapján: 

 

 

 
A terület érinti az övezetet. 
 
Azonban a területen nem 
történik beépítésre szánt 
terület kijelölése.  
A különleges terület 
kijelölése nem veszélyezteti 
a hagyományos tájhasználat 
jellegét.  
 

A módosítással az 
alábbi jogszabályi 
előírások egyike sem 
sérül: 
 
 

Az övezetre vonatkozó MvM rendelet előírásai: 

4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze 
keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi 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 hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása, 
valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében - a településkép védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása 
alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - meg kell határozni 

a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait, 

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi rendeletben (a 
továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket. 

(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, 
továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető 
műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani. 

6. Világörökségi és világörökségi-várományos terület övezete 

2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről  
3/4. melléklet 

 

 

 
 

Nem érinti a település 
területét. 

Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 
31. § (1) A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetét a településrendezési eszközökben kell 

tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos terület övezetén: 
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a) a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a világörökségről szóló törvényben, valamint 
a világörökségi kezelési tervben meghatározott célokkal, 

b) új külfejtéses művelésű bányatelek, célkitermelőhely nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek 
területe horizontálisan nem bővíthető; a felszíni tájsebeket rendezni kell, 

c) a közlekedési, vízgazdálkodási és hírközlő infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a kulturális és 
természeti örökség értékeinek sérelme nélkül, területi egységüket megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve és a 
világörökségi kezelési tervnek megfelelően kell elhelyezni. 

7. Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet szerinti kiegészítő övezet, KDV VIZIG adatszolgáltatás alapján: 

 

 

 
A terület érinti az övezetet. 
 
Azonban a területen nem 
történik beépítésre szánt 
terület kijelölése.  
 

A módosítással az 
alábbi jogszabályi 
előírások egyike sem 
sérül: 
 

Az övezetre vonatkozó MvM rendelet előírásai: 
5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten 

kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről 
a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell 
jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a 
helyi építési szabályzatban kell megállapítani. 

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

8. Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-
elhárítási célú szükségtározók területének övezete 

A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet szerinti kiegészítő övezet, KDV VIZIG adatszolgáltatás alapján: 

 

 

 
Nem érinti a település 
területét. 
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9. Honvédelmi és katonai célú terület övezete  
2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről  
3/5. melléklet 

 

 

 

 

          
 

Nem érinti a település 
területét.  

Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 
32. § (1) A honvédelmi és katonai célú terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének 

megfelelően lehatárolni. 

(2) Az övezet (1) bekezdés alapján lehatárolt területét a településrendezési eszközökben 

a) a b) pontban megfogalmazottak kivételével – minden területfelhasználási kategóriában – beépítésre szánt vagy 
beépítésre nem szánt különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni; 

b) a zárt bekerített objektumok kivételével honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, ha az 
adott terület az erdők övezete által is érintett. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt területfelhasználási egység kijelölésének módosítása csak a honvédelemért felelős 
miniszter hozzájárulásával lehetséges. 

 
 

Országos Területrendezési Terv övezeti érintettségei  
és a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendeletben meghatározott kiegészítő övezetek 

 

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 
ORSZÁGOS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI/ÖVEZETI ÉRINTETTSÉG 

a közigazgatási területet az alábbiak érintik (X), illetve nem érintik (-) 
országos területfelhasználási kategóriák   

települési térség X - 

erdőgazdálkodási térség X - 

mezőgazdasági térség X X 

vízgazdálkodási térség - - 

országos övezetek   

magterület övezete X - 

ökológiai folyosó övezete - - 

puffer terület övezete X - 

kiváló termőhelyi adottságú szántóterület - - 

jó termőhelyi adottságú szántóterület - - 

kiváló termőhelyi adottságú erdőterület X - 

tájképvédelmi terület övezete X X 

világörökségi és világörökségi várományos terület övezete - - 

országos vízminőség-védelmi terület övezete X X 

nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe 

- - 

kiemelt fontosságú honvédelmi terület - - 

 
A módosítással érintett területek belterületen helyezkednek el, az erdőállományt, és a szőlő- és 
gyümölcskataszterrel érintett területeket nem érintik.  
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Megyei területrendezési terv (Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlésének 15/2019. (XII.13.) 
Önkormányzati rendelete) 
 

A megyei szerkezeti terv kivonata a tervezési területtel: 
A térképkivágaton látható, hogy a terület a sajátos területfelhasználású térségbe tartozik, ezen kívül 
az 5-50 MW névleges teljesítőképességű erőművek közé tartozik:  
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A VMTrT övezetei és az övezetekre vonatkozó előírások 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

VMTrT alapján:  

 

A terület nem érinti az övezet 
területét.  

 
 

 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

VMTrT alapján:  

 

 
 

A terület nem érinti az övezet 
területét.  
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Ásványi nyersanyagvagyon terület övezete 

VMTrT alapján:  

 

 
 

Az övezet érinti a település 
területét 

 
A módosítással az alábbi 
jogszabályi előírások 
egyike sem sérül: 

 
 

Az övezetre vonatkozó MvM rendelet előírásai: 
8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének 
megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, 
építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el. 

 

Földtani veszélyforrás területének övezete  

VMTrT alapján:  

 

 
 
 

Az övezet nem érinti a település 
területét 
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A VMTrT Szerkezeti Terv területi mérlege Szőcöt érintően,  
a jelenlegi részterületre történő tervmódosítást figyelembe véve. 

A VMTrT-ben 
meghatározott, a 
települést érintő 

megyei 
területfelhasználási 

kategóriák 

A VMTrT-ben 
meghatározott 

terület-
nagyságok 

(ha) 

VMTrT alapján 
beépítésre 
nem szánt 
területek 

igénybe vehető 
területei (ha) 

Korábbi 
tervmódosítás 

során 
igénybevett új 

beépítésre 
szánt területek 

(ha) 

Jelen 
tervmódosítás 

során 
igénybevett új 

beépítésre 
szánt területek 

(ha) 

További 
igénybe 
vehető 

területek 
 (ha) 

Települési térség 44,47 - - - - 

Erdőgazdálkodási 
térség 

285,85 14,29 - - 14,29 

Mezőgazdasági 
térség 

378,77 94,69 - - 94,69 

Vízgazdálkodási 
térség 

0,03  - -  

Sajátos 
területfelhasználási 
térség 

45,26 45,26 - - 45,26 

Igazgatási terület 
összesen: 

754,38   
 

 

 
A VMTrT övezetei: 

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 
TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI / ÖVEZETI ÉRINTETTSÉG 

a közigazgatási területet az alábbiak érintik (X), illetve nem érintik (-) 

kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák   

települési térség - - 

erdőgazdálkodási térség  X - 

mezőgazdasági térség X - 

vízgazdálkodási térség - - 

sajátos területfelhasználású térség X X 

térségi övezetek   

erdőtelepítésre javasolt terület övezete X - 

ásványi nyersanyagvagyon terület övezete X X 

rendszeresen belvízjárta terület övezete - - 

földtani veszélyforrás területének övezete - - 

 
Igazolás: országos és térségi területfelhasználási kategóriák 
 

A településszerkezeti terv beépítésre szánt területe nem változik, a módosítással érintett terület a 
sajátos térségen belül található.  
 
A településszerkezeti tervi módosítással érintett területek az országos erdőállomány szerinti 
erdőterületeket nem érintik. 
 
Fentiek alapján tehát a településszerkezeti terv Veszprém megye Területrendezési Terve előírásainak 
megfelel. 
 
Igazolás: országos és térségi övezeti kategóriák 
 
Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Szőc közigazgatási területén belül a módosítási 
területeket az MaTrT és a VMTrT alapján az alábbi övezetek érintik: 

- tájképvédelmi terület övezete 

- országos vízminőség-védelmi terület övezete 

- ásványi nyersanyagvagyon terület övezete 
 
A módosítási területek övezeti érintettsége a 2018. évi CXXXIX. törvény (MaTRT) és a Veszprém Megye 
Területrendezési Terve (VMTrT) előírásaival nem ellentétes. 
 
 



SZŐC                                                              Településrendezési eszközök módosítása a tervezett napelempark területére vonatkozóan 

 

Törzsszám: 1199  29 
2020. szeptember 

2.3. SZAKÁGI JAVASLATOK 
 

2.3.1. TÁJRENDEZÉS 
 

2.3.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 
 
Szőc kül- és belterületeinek változása az elmúlt években nagyon kis mértékű volt, szinte nem is 
változott, a tájhasználat jellegét legközvetlenebbül tükröző művelési ág megoszlási változások 
dinamikája alacsonyszintű, a terület- és tájhasználati átsorolások nem jellemzőek.  
 
Tájszerkezeti szempontból és a tájhasználat változására a jelen módosítás így viszonylag jelentősnek 
mondható, mivel viszonylag nagy (10 hektáros nagyságrendű) területet érintő módosítás az utóbbi 
időkben ritkán fordult elő a község területén. A változtatás jellege viszont enyhe hatású, mivel csak a 
meglévő be nem épített külterületet érinti, védett tájelemekre, a táji szempontból meghatározó 
mezőgazdasági tájhasználatra települési szinten kevéssé, az erdőgazdasági, természetközeli, 
vízgazdálkodási és zöldterületi tájhasználatokra pedig egyáltalán nincs hatással.  
 
Össztelepülési szinten a tervezett változások tájszerkezeti hatása így csekélynek minősíthető, de helyi 
és magasabb szinten inkább a pozitív hatások jelentkeznek, a környezet- és klímavédelmi átsorolásnak 
köszönhetően. 
 

2.3.1.2. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 
 
A tervezett módosítások táj- természet- és környezetvédelmi szempontból nem hoznak jelentős 
változást, a meglévő táj- és természetvédelmi, ökológiai területek érintettsége nem áll fenn. 
 
A várható hatások erőssége és iránya nem lépi túl azt a mértéket, ahol indokolt lenne környezeti 
hatásvizsgálat, hatásbecslés, valamint környezeti vizsgálat és értékelés készítése.  
 
Az út mellett többszintes növényállománnyal rendelkező védőfásítással a naperőmű látványzavaró 
hatása jelentősen mérsékelhető. 
 

2.3.1.3. Biológiai aktivitás-érték változása 
 
A módosítás során nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, ezért a biológiai aktivitás érték 
változás igazolása nem szükséges.  
 
 

2.3.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER  
 
A tárgyi módosítás keretében tervezett változtatások zöldfelületi szempontból helyi szinten kevésbé 
jelentősek, a zöldfelületi rendszer egészére, ökoszisztéma szolgáltatásaira és az ellátottsági szintre 
minimális negatív hatással vannak. Ennél jóval jelentősebbek a területfelhasználási változtatás 
megújuló (nap)energia hasznosítás következtében előálló pozitív klímavédelmi hatásai a helyi 
környezetre, és ezen keresztül a globális ökoszisztémára is.  
 

2.3.3. KÖZLEKEDÉS 
 
A Szőc község északi részére tervezett létesítmény a 7315 jelű ök. felől, vagy a terület nyugati határán 
lévő úton keresztül feltárható. Az utak területének szélessége megfelelő, azok további bővítésére nincs 
szükség.  
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Az új létesítmények elhelyezése esetén az OTÉK előírásai szerinti parkolókat telken belül kell 
biztosítani.  

 
 

2.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS 
 
A tervezési területeken történő különleges napelempark terület kijelölése nem igényel közműfejlesztést. 
A tervezett naperőmű területe közműellátással nem rendelkezik, de várhatóan arra nem is lesz szükség, 
mert a naperőművek automata üzeműek, állandó személyzetet nem igényelnek 
 
”A napelemek elektromosan össze vannak kötve és így napelem modulokat hoznak létre, melyekből 
több napelem modul soros kapcsolásával áramhurkokat hoznak létre. A párhuzamosan kapcsolt hurkok 
által létrehozott ingadozó egyenáramot áramváltókba – úgynevezett inverterekbe vezetik be. A 
gazdaságos energiaátvitel miatt az így kitermelt váltakozó áramú villamos energiát 0,4 kV-ról 22 kV-ra 
transzformálják és kábelvezetéken keresztül a villamos hálózatba táplálják be.  
A termelés villamos energiaigénye a saját termelésből van fedezve.” 
(Részlet az előzetes vizsgálati dokumentációból, Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft.) 
 
 

2.3.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
 

Települési környezeti szempontból a módosítás egyértelműen pozitív környezeti hatású. Ennek alapján 
a településrendezési tervmódosításhoz sem szükséges a környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása, a 
környezeti értékelési önálló dokumentáció elkészítése.  
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE 
- jóváhagyandó munkarész - 

 
 

A településszerkezeti terv módosításának jóváhagyó határozat javaslata: 
 

Szőc község Önkormányzatának 
…../2020. (_._) képviselő-testületi határozata  
az 59/2018. (XII.19.) Önk. határozata szerinti  

Településszerkezeti Terv módosításáról 
 
 
Szőc község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntéseket hozza: az 59/2018. (XII.19.) 
határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv érintett tervlapja a tervezési területen a jelen határozat 
M-2 melléklete szerint módosul: 
 
(1) A határozat hatálya területi értelemben Szőc község igazgatási területére terjed ki. A tervezési 

területre az e határozat M-2 mellékletét képező TSZT-m1 jelű tervlap érvényes.  
 
(2) A Településszerkezeti tervet érintő, területfelhasználás változással érintett terület változása: az M-

1 melléklet 1. pontja szerint. 

 
(3) Biológiai aktivitásérték (BAé) egyenleg biztosítása 

A módosítás során nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, ezért a biológiai aktivitás 
érték változás igazolása nem szükséges.  
 

(4) Veszprém megye Területrendezési Tervével (Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlésének 
15/2019. (XII.13.) Önkormányzati rendelete) való összhang igazolása: az 1. melléklet 1. sz. 
táblázata szerint.  
 
 

Ez a határozat 2020. év szeptember  hó 22. napján lép hatályba. 

 

Felkéri a polgármestert a határozat közzétételével kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
 
 

Határidő:……………..  
Felelős: polgármester 
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M-1 MELLÉKLET 
 

1. SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 
 
 

1.1. A területfelhasználás 
 
A tervezési területen az Önkormányzat szándéka az, hogy napelempark céljára megújuló 
energiahasznosításra szolgáló területet jelöljön ki. A terület csatlakozik a Halimba 042/17, 043/1, 043/3 
043/4, 043/5 és 042/7 hrsz. területén tervezett területhez, amely ugyanennek a projektnek a része.  
 
A tervezési terület és a felsorolt halimbai ingatlanok együttes igénybevételével valósulna meg a Halimba 
- Szőc Solar Park elnevezésű napelempark és 20 MW teljesítményű kiserőmű.  

 
A Településrendezési eszközökben felmerült módosítási igények összhangban vannak Szőc 
jóváhagyott településfejlesztési koncepciójának elképzeléseivel és a hatályos településszerkezeti és 
szabályozási tervet lényegében nem befolyásolják.  
 
A településszerkezeti és szabályozási terv változása a következő: 
 
A tervezési terület a 020/4, 021 hrsz. ingatlanok területe, mely jelenleg mezőgazdasági besorolásban 
van Szőc hatályos településrendezési eszközeiben.  
 
A tervmódosítás a területet átsorolja a különleges beépítésre nem szánt, megújuló 
energiahasznosításra szolgáló terület területfelhasználási kategóriába és övezetbe.  
 
A területfelhasználás táblázata kiegészül a Kb-me jelű beépítésre nem szánt különleges napelempark 
területtel.  
 
A módosítások mértékét mutatja be az alábbi táblázat: 
 

sorszám 
Terület 

ha 
Helyrajzi szám 

TSZT/SZT Területfelhasználás/övezet módosítás 
hatályos                  tervezett 

1 25,8 020/4, 021 

Mko 

korlátozott 

mezőgazdasági terület 

Kb-me 

különleges megújuló energia 

hasznosításra szolgáló 

(napelempark) terület 

 

A hatályos szerkezeti terv  Szerkezeti terv módosítása 
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1.2. A VMTrT Szerkezeti Terv és a TRE módosítás területi mérlege: 
 

1. sz. táblázat:  

A VMTrT Szerkezeti Terv területi mérlege Szőcöt érintően,  
a jelenlegi részterületre történő tervmódosítást figyelembe véve. 

A VMTrT-ben 
meghatározott, a 
települést érintő 

megyei 
területfelhasználási 

kategóriák 

A VMTrT-ben 
meghatározott 

terület-
nagyságok 

(ha) 

VMTrT alapján 
beépítésre 
nem szánt 
területek 

igénybe vehető 
területei (ha) 

Korábbi 
tervmódosítás 

során 
igénybevett új 

beépítésre 
szánt területek 

(ha) 

Jelen 
tervmódosítás 

során 
igénybevett új 

beépítésre 
szánt területek 

(ha) 

További 
igénybe 
vehető 

területek 
 (ha) 

Települési térség 44,47 - - - - 

Erdőgazdálkodási 
térség 

285,85 14,29 - - 14,29 

Mezőgazdasági 
térség 

378,77 94,69 - - 94,69 

Vízgazdálkodási 
térség 

0,03  - -  

Sajátos 
területfelhasználási 
térség 

45,26 45,26 - - 45,26 

Igazgatási terület 
összesen: 

754,38   
 

 

 
 

A megyei szerkezeti terv kivonata a tervezési területtel 

 
 
 
Igazolás: országos és térségi területfelhasználási kategóriák 
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A településszerkezeti terv beépítésre szánt területe nem változik, a módosítással érintett terület a 
sajátos térségen belül található.  
A településszerkezeti tervi módosítással érintett területek az országos erdőállomány szerinti 
erdőterületeket nem érintik. 
 
Fentiek alapján tehát a településszerkezeti terv Veszprém megye Területrendezési Terve előírásainak 
megfelel. 
 
Igazolás: országos és térségi övezeti kategóriák 
 
Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Szőc közigazgatási területén belül a módosítási 
területeket az MaTrT és a VMTrT alapján az alábbi övezetek érintik: 

- tájképvédelmi terület övezete 

- országos vízminőség-védelmi terület övezete 

- ásványi nyersanyagvagyon terület övezete 
 
A módosítási területek övezeti érintettsége a 2018. évi CXXXIX. törvény (MaTRT) és a Veszprém Megye 
Területrendezési Terve (VMTrT) előírásaival nem ellentétes. 
 
 

1.3. Tájrendezés és természetvédelem 
 
A tervezett módosítások táj- természet- és környezetvédelmi szempontból nem hoznak jelentős 
változást, a meglévő táj- és természetvédelmi, ökológiai területek érintettsége nem áll fenn. 
 
A várható hatások erőssége és iránya nem lépi túl azt a mértéket, ahol indokolt lenne környezeti 
hatásvizsgálat, hatásbecslés, valamint környezeti vizsgálat és értékelés készítése.  
 
Az utak mellett többszintes növényállománnyal rendelkező védőfásítással a naperőmű látványzavaró 
hatása jelentősen mérsékelhető. 
 
 

1.4. Zöldfelületi rendszer fejlesztése  
 
A tárgyi módosítás keretében tervezett változtatások zöldfelületi szempontból helyi szinten kevésbé 
jelentősek, a zöldfelületi rendszer egészére, ökoszisztéma szolgáltatásaira és az ellátottsági szintre 
minimális negatív hatással vannak.  
 
 

1.5. Környezetvédelem 
 
Települési környezeti szempontból a módosítás egyértelműen pozitív környezeti hatású.  
A területfelhasználási változtatás következtében a megújuló (nap)energia hasznosításnak pozitív 
klímavédelmi hatásai vannak a helyi környezetre, és ezen keresztül a globális ökoszisztémára is. 
 
 

1.6. A biológiai aktivitás érték számítás 
 

A módosítás során nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, ezért a biológiai aktivitás érték 
változás igazolása nem szükséges.  
 
 
 
 
 
 
 
M-2 melléklet 
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A szerkezeti terv módosítása, TSZT-m1 jelű tervlap:  
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HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE 

- jóváhagyandó munkarész - 
 
 

Szőc község Önkormányzata Képviselő testületének 
......../2020. (.........) önkormányzati rendelete 
a 7/2018. (XII. 20.) Kt. rendelettel elfogadott 

HÉSZ módosításáról 
 
Szőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában 
és 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdés a), b) és c) 
pontjában, valamint az alábbi államigazgatási szervek és partnerek közreműködésével:  
 

Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Közép-

dunántúli Vízügyi Igazgatóság Veszprém Megyei Szakaszmérnökség, Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 

Közegészségügyi és Járványügyi Osztálya; Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Hatósági 

Főosztálya, Innovációs és Technológiai Minisztérium Légiforgalmi és Repülőtéri Hatósági Főosztálya, 

Honvédelmi Minisztérium Állami Légiügyi Főosztálya; Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Útügyi Osztály; Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály; 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály, Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály; Honvédelmi 

Minisztérium Hatósági Főosztály, Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 

Országos Atomenergia Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály, 

Veszprém Megyei Önkormányzat, Budapest Főváros Kormányhivatala, Építésügyi és Örökségvédelmi, 

Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Örökségvédelmi Osztály; Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály; Nyirád 

Község Önkormányzata, Kolontár Község Önkormányzata, Halimba Község Önkormányzata, 

Taliándörögd Község Önkormányzata, Sáska Község Önkormányzata, 

  

 
 
 
a partnerségi egyeztetés részletes szabályairól szóló 7/2017. (VII.5) önkormányzati rendelet 
szabályainak megfelelően az alábbiakat rendeli el: 
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1. § A Szőc község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2018. (XII.20.) Ök. rendelet (a továbbiakban: 
Ör.) a következő, 35/A §-sal egészül ki:  
 

A Kb-me jelű napelempark terület övezete 
35/A § 
(1) A Kb-me jelű övezet előírásai: 

a) A kialakítható telek legkisebb területe (m2) 10.000 
b) A beépítésnél alkalmazható terepszint feletti legnagyobb beépítettség (%) 5 
c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 5,5 
d) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 
e) A közműellátás mértéke: részleges 

(2) Az övezetben megújuló energiaforrás műtárgyai építhetők és tarthatók fenn. 
(3) Az övezet közúttal határos telekhatárain telken belüli védőzöldsáv kialakítása szükséges 10 m 

szélességben.  
(4) Az övezetben elhelyezhető melléképítmények és létesítmények a következők: 

a) közműcsatlakozási és közműpótló műtárgy, 
b) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal) 
c) ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, 
d) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, szélkerék, 
e) a megújuló energia hasznosításához szükséges egyéb speciális építmények (szoláris 

energiahasznosító blokk, napelem, szélturbina, geotermikus energiahasznosító létesítmények). 
 
 
2. § Az Ör. 24. §-a g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:    
 g) Különleges terület    Kb 

ga) bánya    Kb-b 
gb) temető   Kb-t 
gc) megújuló energiaforrás  Kb-me 

 
 
3. § Az Ör. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:   
 
(1) A rendelet mellékletei:  

a) 1. melléklet: Az építési övezetek táblázatai 
b) 2. melléklet: SZT-1 jelű M=1:2000 méretarányú Szabályozási terv (belterület) 
c) 3. melléklet: SZT-2 jelű M=1:5000 méretarányú Szabályozási terv (külterület) 
d) 4. melléklet: SZT-2-M jelű M=1:4000 méretarányú Szabályozási terv módosítás. Az SZT-2 jelű 

szabályozási tervlap tervezési területtel érintett területére a jelen rendelet 1. mellékletét képező 
SZT-2-M jelű szabályozási tervlap normatartalma lép.  

 
 
4. § Ez a rendelet 2020. …………….. hó ….. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 
 
 
 
 
 

dr. Németh Mária Anita Németh Balázs 
jegyző polgármester 
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1. melléklet a …/2020. (… …) önkormányzati rendelethez 

 
SZT-2-M jelű tervlap  

  
 


