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7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési 

szabályzata és szabályozási terve módosítása 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 37.§ (2) bekezdése alapján 

AZ EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN  
AZ 1-21. JELŰ MÓDOSÍTÁSOKKAL KAPCSOLATBAN 

BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉSZREVÉTELEK ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV 
NEVE 

ÉSZREVÉTELT ILLETVE MEGJEGYZÉST TETT 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi, Hatósági, Oktatási 
és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály 
Építésügyi Osztály 
Ügyszám: 11797/36/2015 

1, 2,3,6,7,8,14,17,19 számú módosítási pontokkal kapcsolatban érdemi véleményt 
csak a konkrét szabályozás birtokában tud adni. 
4. számú módosítás: A Takarodó út mentén található Gksz-7.6 övezet 
paraméterének megváltoztatásánál figyelembe kell venni a területet. Nem 
javasolja az övezetek számának növelését. 
5. számú módosítás: Takarodó út mentén található 8115/5 hrsz-ú ingatlan 
beépítési paramétereinek megváltoztatása. A Gksz-7.6 övezet paramétereinek 
megváltoztatásánál a 4. sz. módosítási pontban előírtak figyelembevétele 
szükséges. A módosítási szándék OTÉK előírásaival nem ellentétes. 
9.számú módosítás: A módosítás ellen kifogást nem emel. A módosítási szándék 
OTÉK előírásaival nem ellentétes 
10. számú módosítás: A módosítási szándék a Bányató Vendéglő bővítése a 
közterületi parkoló terhére. A Vendéglőnek jelenleg nincs telken belüli parkolója, 
jelenleg közterületi parkolót használják a látogatók. Nem tartja szerencsésnek a 
Zsolnai utca felöli látvány és a közterületi parkolók elépítését. A terület nemrég 
megcsúszott, ezért a további beépítése a felszínmozgás miatt sem javasolt. 
11. számú módosítás: A Máriamajori-erdő és a Nagy-völgy természet-védelmi 
szempontból helyi védelem alá helyezése miatt a településrendezési eszközökön a 
tájékoztató adatkén ábrázolásra kerül. A konkrét szabályozást a védelmet 
elrendelő rendelet határozhatja meg. 
12. módosítás: A módosítási szándék nem ellentétes az OTÉK előírásaival. 
13. módosítás A Kisfalud 020189/16 egy részének,  amely általános mezőgazdasági 
övezet és „Eg” gazdasági erdőövezeti besorolású lakóterületté nyilvánítása.  
Az erdő övezetet teljes egészében Fejér Megye Területrendezési Tervéről szóló 
1/2009 (II:13) K:r.sz. rendelet (FmTrT) ökológiai folyosó által érintett területként 
jelöli. Az OTrT 18.§-a alapján ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt 
terület nem jelölhető ki. A területen „beültetési kötelezettségű terület határa” 
jelölés esetén (amely szerepel a módosítási területen) az ÉTV 29.§(1), (4), (5) 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Nem javasolt lakóterület kijelölése, mivel az állattartó telep 500 m védőtávolsága 
teljes mértékben lefedi. 
15. módosítás: A fűtőerőműt ellátó iparvágány felszámolását követően a Vizivárosi 
lakótelepen a vasút helyén felszabaduló terület hasznosítása. 
Javasolja megszűnő iparvágány hasznosítását komplexen kezelni. Megfontolásra 
javasolja a városszerkezeti szempontból a kórház rendelőintézetéhez gyalog út-
kerékpár út kialakítását. vagy a kórháznál parkolók kialakítását. A nyomvonal 
Vizivárosi részén a terepadottságokból kifolyólag parkoló elhelyezése kérdéses. Az 
alátámasztó munkarészben szükséges a parkoló kiosztáson kívül a megközelítés ( 
iskola közelsége) és a tereprendezés 
18. módosítás:Aranysas utca-Rét utca tömbjében lévő telkek újraosztása, új 
közterület kialakítása. a módosítás feladata. Fontosnak tartja, hogy az alátámasztó 
munkarészben ki kell térni arra, hogy a terület mélyen fekszik és a vízelvezetés 
milyen feltételekkel oldható meg. 
20. módosítás Az Alba Ipari Zóna 020265/33,020265/35,020265/36 hrsz-ú 
ingatlanokat érintő módosítás ellen kifogást nem emel. 
21. módosítás: A Lövölde utcai 70-80 éves kocsánytalan tölgyek a Hész- 
szabályozási tervlapján történő jelölése ellen kifogást nem emel. 
A fák ültetésére vonatkozó törzsátmérő nem az építés rendjét szolgálja, ezért 
javasolja, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.LIII. 
tv.48.§(2) bek. alapján kapott felhatalmazás alapján a fák védelmének helyi 
rendeletet alkossanak.  
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Fejér Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 
Ügyszám: FED/01/353/-
6/2015 

OTrT 2003 évi XXVI. tv-ben meghatározott országos ökológiai hálózat övezete által 
egyedül 13. sz. módosítás területe a 0200189/16 hrsz-ú ingatlan egy része az 
ökológiai folyosó övezetbe tartozik. 

Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság 
Ügyszám:  

Nem válaszolt. 

Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
Ügyszám:35700/9403-2/2015 

Kifogást nem emel. 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 
Ügyszám: 11797/36/2015 

Kifogást nem emel. 

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Útügyi, Vasúti és Hajózási 
Hivatal Út- és Hídügyi 
Főosztály Engedélyezési és 
Forgalomszabályozási Osztály 
Ügyszám:UVH/UH/235/21/20
15 

A (1,2,6,8,10,15,17,18,20) módosításokra az alábbi észrevételt teszi. 
Figyelembe kell venni az OTrT, az OTÉK előírásait. Az alátámasztó munkarészek az 
e-ÚT 02.01.41 számú valamint e-ÚT 03.01.11 számú műszaki előírásoknak 
feleljenek meg. Parkolási létesítmények kialakításánál figyelembe kell venni az e-
Út 03.02.31 számú műszaki előírást. 
 

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Polgári Légiközlekedési 
Igazgatóság 
Ügyszám:FD/RR/NS/A/2058/1
/2015 

Kifogást nem emel. 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Útügyi Osztály 
Ügyszám:FE/ÚT/NS/A/538/3/2
015 

Nincs hatásköre. 

Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ 
Ügyszám:600/1767-2/2015 

Székesfehérvár területére vonatkozó, nyilvántartott műemlékek és régészeti 
lelőhelyek leíró adatait tartalmazó táblázatokat. 
Kifogást nem emelt 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi, 
Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály 
Örökségvédelmi osztály 
Ügyszám: BPD/004/102-
2/2015 

Környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Földhivatalai Főosztály 
Ügyszám:FED/01/353/-
6/2015, 10457/2015 

Kifogást nem emel. 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi és 
Erdőgazdálkodási Főosztály 
Ügyszám:XIV-G-013/10323-
2/2015 

Kifogást nem emel 
Környezeti vizsgálatról nem nyilatkozott 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
földművelésügy főosztály, 
Növény és Talajvédelmi 
osztály 
Ügyszám:FEF/TAL/00810-
2/2015 

Kifogást nem emel. 
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Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Hivatal 
Ügyszám: HHI/4614-1/2015 

Kifogást nem emel. 

Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság 
Ügyszám:07000/3748-1/2015, 
07010/6080/-1/2015 

Kifogást nem emel. 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Bányászati Osztály 
Ügyszám: 

Nem nyilatkozott. 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság 
Ügyszám:CS/20048-2/2015 

Kifogást nem emel. 

Országos Atomenergia Hivatal 
Nukleáris Biztonsági 
Igazgatóság  
Ügyszám:OAH-2015-01192-
0002/2015 

A módosítással kapcsolatban nincs hatásköre. 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
örökségvédelmi hatáskörben 
eljáró Székesfehérvári Járási 
Hivatala. 
Ügyszám: 11797/36/2015 

Módosítás 2. pontja (7077 és 7078 hrsz-ú ingatlanok) érinti a 22215 egyedi 
azonosítószámon nyilvántartott régészeti lelőhelyet, 
Módosítás 7, pontja szerinti 4569/4 hrsz ingatlant a 29143 számon nyilvántartott 
régészeti lelőhely a 
Módosítás 13. pontja szerinti 020189/16 hrsz-ú ingatlan területét a 80515 sz. 
nyilvántartott régészeti lelőhely érinti 
Módosítás 17. pontja szerinti 5902 hrsz-ú ingatlan területét a 28662 sz. régészeti 
lelőhely érinti. A 4., 16. jelű módosítás érinti a 11552 sz. Járműjavító és 
Mozdonyfelújító műemléki környezetét  
11 számú módosítás a Mária-majori erdő és Nagy-völgy 1731 sz. völgyzáró-gát 
műemléki környezetét érinti. 

Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat 
Országos Tisztiorvosi Hivatal 
Ügyszám:KEF-12759-2/2015 

Gyógytényező érintettsége nem áll fent, ezért véleményezési lehetőséggel nem 
rendelkezik. 

Országos Kémiai Biztonsági 
Intézet 
Ügyszám: 

Nem nyilatkozott. 

Országos Közegészségügyi 
központ 
Ügyszám:OKBI-23025-2/2015 

Kifogást nem emel. 
Környezeti vizsgálatot nem tartja szükségesnek. 

 
 
 

7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve 

módosítása 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 37.§ (2) bekezdése alapján 

KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK ÉS 
EGYÉB SZERVEK NEVE 

ÉSZREVÉTELT ILLETVE MEGJEGYZÉST TETT 

Magyar Telekom, Műszaki 
Szolgáltatási Szervezet  
Észak-dunántúli Szolgáltatási 
Központ, Székesfehérvári 
Mérnökség 
Ügyszám, iktatószám nincs. 

Kifogást nem emel. 

Székesfehérvár Térségi Vizi 
Társulat 

Kifogást nem emel. 
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Ügyszám, iktatószám nincs. 
Székesfehérvári 
Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztály 
Ügyszám: 

Nem nyilatkozott. 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Fejér Megyei Igazgatósága 
Ügyszám: 

Nem nyilatkozott. 

Fejér Megyei 
Önkormányzatok Víz- és 
Csatornamű Zrt. 
Ügyszám:3-1199/2/2015 

1 számú módosítás: 
A tervezett parkoló balatoni út felé eső vége alatt keresztül megy egy NA 500-as 
azbesztcement fő nyomóvezeték . A vezeték érzékenyen viselkedik a kivitelezéssel 
járó rezgésekkel 
6. számú módosítás: 
A terület északi sarkában lévő épület alatt keresztül megy egy NA-160 KM-PVC 
vezeték. Átminősítés esetén a vezetékszakaszt ki kell váltani. 
8. számú módosítás: 
 A területen lévő közcélú vezetékek kiváltásáról gondoskodni kell. 
12. számú módosítás: 
Az adott ingatlanon keresztül megy egy NA 500-as azbesztcement fő nyomóvezeték 
.Az átsorolást követen az épületbővítés során a védőtávolságot figyelembe kell venni. 
Az épület tervezéskor előzetes egyeztetés szükséges 
21. számú módosításhoz. 
A parkolók fásítás tervezése előtt egyeztetés szükséges  

E.ON Észak-dunántúli 
Áramszolgáltató Zrt. 
Székesfehérvári Régió 
Ügyszám: 

Nem nyilatkozott. 

E.ON Dél-dunántúli 
Gázszolgáltató Zrt. Műszaki 
Üzemviteli Igazgatóság, 
Székesfehérvári Üzem 
Ügyszám: 

Nem nyilatkozott. 

Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt. 
Ügyszám:50127315-2/2015 

A 12. sorszám alatti módosításhoz (Kadocsa út 84 sz 2187/9 hrsz-ú módosítás) tett 
észrevételt. Az ingatlan határában található a DRV Zrt. üzemeltetésében lévő un. 
KÖFÉM jelű DN 500 ac ivóvíz távvezeték (melynek rajzát megküldték).A távvezeték 
nyomvonalában és annak biztonsági övezetében (5-5 m) fásnövényzet ültetése, 
bármilyen építmény építése,szerves és hígtrágya elhelyezése ipari és kommunális 
hulladék lerakása vegyszerezés tilos. 

Beruházási Iroda 
Ügyszám: 

Nem nyilatkozott. 

Vagyongazdálkodási Iroda 
Ügyszám:124289/2015 

Kifogást nem emel. 

Környezetvédelmi Iroda 
Ügyszám: 

Nem nyilatkozott. 

Közlekedési Iroda 
Ügyszám:124840/2/2015 

16. módosítás: Az érvényben lévő szabályozási terv a MÁV a megváltozott 
elképzelése és időközbeni elépítései miatt felülvizsgálandó. Az IMCS és a déli elkerülő 
út kapcsolat miatt vezetői döntés szükséges. Javaslat az IMCS-t alátámasztó 
megvalósíthatósági tanulmány szerint lehet. 
17. módosítás: A kiépített gyalogos közlekedési lehetőségek ne sérüljenek, a 
parkolók fásítása mellett a 27 parkoló-állást tartalmazó, változatot támogatja. 
18. módosítás: A „Modern Városok” programhoz kapcsolódó elképzelések között 
vizsgálják az érintett ingatlanok egyéb (a Bregyó Sportcentrum feltárását szolgáló 
megoldásokat) 
Kéri a HÉSZ 22. § (3-4) bekezdésének kiegészítését. 
(3) Az (építési engedélyezési) I. fokú építési hatóság épület, építmény létesítésére, 
átalakítására, fennmaradására és használatbavételére irányuló eljárásához, építési 
munkálataihoz kapcsolódóan, valamint az érintett ingatlan kapubejárójának, 
kerítésének kialakításához közútkezelői hozzájárulást kell kérni. 
(4) A magántulajdonú ingatlanok megközelítését szolgáló kapubejárok, 
útcsatlakozások kialakítására szóló közútkezelői hozzájárulásokban meg kell 
határozni, illetve a kérelmezővel meg kell terveztetni a csatlakozó közúti, 
közterületi létesítmények kialakítására vonatkozó előírásokat. 
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Kérik a 4.számú melléklet: második bekezdésében az önsúly megnevezést 
össztömegre javítani. 

 1A 3 jármű/nap kiszolgáló forgalomnál nagyobb 3.5 tonna önsúlyú össztömegű vagy 
ennél nehezebb tehergépjármű, vagy ilyen önsúlyú össztömegű kiszolgáló 
tehergépjárművet igénylő tevékenység, továbbá a 3.5 tonna önsúlyú össztömegű vagy 
ennél nehezebb járművek, vagy az ilyeneket szállító járművek - a közszolgáltatók esetét 
kivéve - elhelyezése, tárolása, 

Kéri a 24/A.§ (5) bekezdés törlését.  
Építésigazgatási Iroda 
Ügyszám: 

Nem nyilatkozott. 

Városüzemeltetési és 
Közműellátási Iroda 
Ügyszám: 

Kifogást nem emel. 

Székesfehérvár 
Városgondnoksága Kft. 
Ügyszám: 

Nem nyilatkozott. 

 

7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve 

módosítása 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 37.§ (2) bekezdése alapján 

 

SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK 
FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 

ÉSZREVÉTELT ILLETVE MEGJEGYZÉST TETT 

Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 
Ügyszám: 

Nem nyilatkozott. 

Aba Nagyközség Önkormányzata 
Ügyszám: 

Nem nyilatkozott. 

Csór Község Önkormányzata 
Ügyszám: 

Nem nyilatkozott. 

Gárdony Város Önkormányzata 
Ügyszám: 

Nem nyilatkozott. 

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 
Ügyszám: 

Nem nyilatkozott. 

Moha Község Önkormányzata 
Ügyszám: 

Nem nyilatkozott. 

Pákozd Község Önkormányzata 
Ügyszám: 

Nem nyilatkozott. 

Pátka Község Önkormányzata 
Ügyszám: 

Nem nyilatkozott. 

Sárkeresztes Község Önkormányzata 
Ügyszám:S/516-2/2015 

Kifogást nem emel. 

Sárszentmihály Község Önkormányzata 
Ügyszám:1274-2/2015 

Kifogást nem emel. 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
Ügyszám:3338-2/2015 

Kifogást nem emel. 

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata 
Ügyszám:107/2015 (VII.30) önk hat 

Kifogást nem emel. 

Tác Község Önkormányzata 
Ügyszám: 

Nem nyilatkozott. 

Zámoly Község Önkormányzata 
Ügyszám:Z/58-3/2015 

Kifogást nem emel. 

 

                                                        
1 Módosította az 55/2013.(XII.13.) sz. önkorm. rendelet 37.§-a. Hatályos 2014. 01. 12-től, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult 
eljárásokban kell alkalmazni. 
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7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve 

módosítása 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 37.§ (2) bekezdése alapján 

PARTNEREK ÉSZREVÉTELT ILLETVE MEGJEGYZÉST TETT 

Fejér Megyei Mérnöki Kamara Nem nyilatkozott. 
Fejér Megyei Építészek Kamarája Nem nyilatkozott. 

Gaja Környezetvédő Egyesület 

1-17 számú módosításoknál a Zkp terhére kialakított parkolóknál a visszapótlásra 
kötelezés -ha itt ezen a területen történik- akkor javasolják a lombkoronás, 
előnevelt fák ültetését a parkolók sövénnyel történő kisérését. 
7. számú módosítás: A hasznosítandó telek belső út menti telekhatáraira takaró 
zöldsáv /pl. tujasor/ telepítését kell előírni. 
10 módosítás: A 11682 hrsz-ú vendéglő –terület településközpont vegyes övezetbe 
(Vt) történő módosítását támogatja, de az „E” jelü övezetek közlekedési területbe 
sorolását nem tartja egyértelműnek.  
12, módosítás: Abban az esetben támogatja a módosítást, ha az előírt zöldfelület 
mértéke nem változik vagy többszintes növényállomány kialakítása lesz előírva. 
13. módosítás: Összhangban kell lenni a szerkezeti és szabályozási tervnek. Az 
átszellőztető zöld folyosót mindenképpen fenn kell tartani. 
15. módosítás: Az esetleges burkolt felület-növekedését a zöldfelületi intenzitás 
növelésével lehet elérni. (lombos fák, többszintes növényzet) 
Részt Kíván venni. 

Székesfehérvári Városszépítő és –
védő Egyesület  

A 7. számú módosításhoz. 
Javasolja a hulladékudvar kitelepítését erről a területről.  

Kis László István 
A Hész Felsőváros jelenleg érvényes tervének módosítására tett javaslatot. A 
javaslata a Hész 21 pontjáról szóló módosítást érinti. 

 
 














































































































































