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BEVEZETÉS 

 

Csabrendek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 29/2018.(III.29.) számú 

határozatában döntött Csabrendek Fekete kastély területére vonatkozó Településszerkezeti 

Terve és Helyi Építési Szabályzata eseti módosításáról és kiemelt fejlesztési területté 

minősítésről. A tervezési feladat elkészítésével a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.-t bízta 

meg. 

A terv készítésének célja, programja: 

A tervezési folyamat célja a műemléki védelem alatt álló Fekete-kastély és a hozzá tartozó 

Gazdasági épület telkeinek (916/31 és 916/32 hrsz.) övezeti rendszerének, meglévő építészeti 

és térszervezési állapotának felülvizsgálata, amelynek során a területen jelentkezett fejlesztési 

igény megvalósíthatóvá válik.  

A változtatási szándék Csabrendek 2/2016. (I.28.) Kt. határozatával elfogadott 

Településszerkezeti Tervének és a 1/2016. (I.29.) Kt. rendelettel jóváhagyott Helyi Építési 

Szabályzat és annak mellékletét képező Szabályozási Terv módosításának szükségességével 

jár. 

 

A terv készítésének folyamata: 

A tervezett TSZT, HÉSZ módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 

(Továbbiakban: TJ) előírásai szerinti eljárási-, és tartalmi követelmények szerint, tárgyalásos 

eljárás keretében készül. 

A TJ 32.§ (6) bekezdésével összhangban, a tervezés során: 

„(6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a 

településrendezési eszköz készítése vagy módosítása 

a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési 

beruházás megvalósítása miatt indokolt, 

b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a 

veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető 

veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, vagy 

c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, 

beruházás megvalósítása miatt indokolt.”  
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1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi 

kapcsolatok 

Csabrendek község az ország nyugati felében, a Közép-Dunántúlon, Veszprém megyében, 

azon belül is a Sümegi járásban található. A fővárostól nyugatra, körülbelül 200 km-re 

helyezkedik el.  

A Balatontól, illetve Sümegtől északi irányba található. A település a Bakonyban, a Csúcsos-

hegy lábánál fekszik. Szomszédos települései északról keletre a következők - Szentimrefalva, 

Gyepükaján, Nyirád, Sümeg, Zalagyömörő, Ukk és Hosztót.  

 

 
A település lehatárolása (forrás: googlemaps) 

 

A település közúthálózati kapcsolatát a 7324 sz. Sümeg (84. sz. II. rendű főút) – Devecser (7317 

sz. összekötő út) közötti összekötő út biztosítja. Az ország nyugati határát a Balatonnal 

összekötő 84-es főút 2,5 km-re, a 8-as számú főút pedig 16,5 km-re helyezkedik el a falu 

központjától. Csabrendek Nagyközség közúton Budapest irányából az M7-es autópályán 

Székesfehérvárig, majd a 8. sz. I. rendű főúton Devecserig, innen pedig a már említett 7324-es 

sz. összekötő úton közelíthető meg.  

A település nem rendelkezik kötöttpályás tömegközlekedési kapcsolattal. A közösségi 

közlekedést tekintve a 7324-es összekötő úton közlekedő autóbusszal érhetjük el a település 

területét.  
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1.1 Tervezési terület elhelyezkedése 

 

A tervezési terület Csabrendek belterületén található, megközelítése a Széchenyi tér felől 

lehetséges. A terület a 916/31 és 916/32 hrsz.-ú telkeket foglalja magába.  

 

 
A tervezési terület lehatárolása 

 

1.2. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

1.2.1. Az Országos Területrendezési Terv vonatkozó megállapításai 

Az Ország Térségi Szerkezeti Terve 

Az országos területfelhasználás rendszerében a település a 100 és 500 ha közötti települési 

térség, erdőgazdálkodási térség, mezőgazdasági, vegyes területfelhasználású és 

vízgazdálkodási térség kategóriáiba sorolt, továbbá a településen halad át az országos 

kerékpárút törzshálózati eleme is. A fejlesztéssel érintett terület egésze települési térség 

területfelhasználási kategóriába tartozik.  

 

FEJLESZTÉSSEL  ÉRINTETT  ÉPÜLETEK 
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Kivonat az OTrT Országos Szerkezeti Tervéből (az OTrT 2. sz. melléklete) a tervezési területre vonatkozóan 

 

Csabrendek és a tervezési terület érintettsége az országos térségi övezetekkel 
 

  
Kivonat az OTrT Országos ökológiai hálózat övezete c. 

tervlapjából (3/1. melléklet) 
Kivonat az OTrT Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

övezete c. tervlapjából (3/4. melléklet) 

  
Kivonat az OTrT tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület övezete c. tervlapjából (3/5. melléklet) 
Kivonat az OTrT országos vízminőség-védelmi terület 

övezete c. tervlapjából (3/7. melléklet) 

 

Az OTrT övezetei 
Település 

érintettsége 

A tervezési 

terület 

http://www.kasib.hu/
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érintettsége 

Az országos ökológiai hálózat övezete (3/1.) IGEN Nem 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3/2.) Nem Nem 

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3/3.) Nem Nem 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (3/4.) IGEN Nem 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 

övezete (3/5.)  
IGEN Nem 

Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 

(3/6.) 
Nem Nem 

Országos vízminőség-védelmi terület övezete (3/7.) IGEN IGEN 

Nagyvizi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése 

keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók 

területének övezete (3/8.) 

Nem Nem 

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete (3/9.) Nem Nem 

 

Csabrendek település területét a fent jelzett 4 országos térségi övezet érinti, míg a 

fejlesztési területet a 3/7. sz. Országos vízminőség védelmi terület övezete által érintett.  

 

Az Országos Területrendezési Terv vonatkozó előírásai 

 

Az OTrT előírásai a VMTrT térségi területfelhasználási és övezeti elemzését követően 

együttesen kerülnek ismertetésre az országos és megyei térségi övezetekre és térségi 

területfelhasználásokra vonatkozóan.  

 

Az OTrT és a VMTrT összhangba hozataláig a vonatkozó előírások alkalmazása 

 

Az OTrT 31/A.§-a értelmében az alábbiakban az OTrT és megyei terv összhangba hozataláig 

szükséges jogszabályi háttér kerül ismertetésre.  

 

Kivonat az OTrT-ből: 

„31/B. § A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba 

hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti rendelkezéseket 

kell alkalmazni: 

a) az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat és 

egyedi építményeket az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1-11. melléklete, 9. § (7) bekezdése, és 10. 

§-a előírásainak alkalmazásával, valamint az Országos Szerkezeti Tervben meghatározott térbeli rend 

figyelembevételével kell kijelölni; az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1-11. mellékletében nem 

szereplő, de az Országos Szerkezeti Tervben feltüntetésre kerülő országos jelentőségű műszaki 

infrastruktúra-hálózatokat és egyedi építményeket az Országos Szerkezeti Terv által meghatározott térbeli 

rend figyelembevételével kell kijelölni, 

b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül az e 

törvénynek az MTv.-vel megállapított 6. § (2) bekezdésének előírásait kell alkalmazni,” 

 

„e) azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, 

azonban az MTv. megszüntetett, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell 

alkalmazni, 

f) azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, 

azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, 

módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásait kell alkalmazni, 
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g) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési 

terv megállapít, azonban az MTv. megszüntetett, az i)pontban foglaltak kivételével a településrendezési 

eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni, 

h) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési 

terv megállapít, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a j) pontban foglaltak 

figyelembevételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel 

megállapított övezeti előírásaival kell alkalmazni, 

… 

l) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket az MTv. állapított meg, azonban a 

kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra, a településrendezési 

eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított 12/A. § (1) bekezdése és 

övezeti előírásai szerint kell lehatárolni és alkalmazni.” 

1.2.2. A VMTrT Területrendezési Terv vonatkozó megállapításai 

Csabrendek települést Veszprém Megye Térségi Szerkezeti Terve hagyományos vidéki 

települési, erdőgazdálkodási, mezőgazdasági és vízgazdálkodási térségi övezetekbe sorolja.   

Veszprém Megye Területrendezési Tervének Csabrendek Nagyközségre vonatkozó területi 

mérlege az 5/2011. (II.28.) ök. rendelet 1. sz. függeléke alapján: 

Település 
Térségi területfelhasználási 

kategóriák 

Térségi terület-

felhasználási 

kategória területe 

(hektár) 

Település 

közigazgatási 

területéhez 

viszonyított arány 

(%) 

Csabrendek 

hagyományosan vidéki települési térség 426,47 9,5 

erdőgazdálkodási térség 1840,20 41,0 

mezőgazdasági térség 2219,06 49,4 

vízgazdálkodási térség 6,63 0,1 

Összesen  4492,36 100 

 

A Térségi Szerkezeti Terv szerint meghatározott megyei területfelhasználási kategóriák 

a tervezési területre: 
 

A VMTrT Szerkezeti Tervében meghatározott térségek közül a vizsgál területet a 

Hagyományosan vidéki települési térség érinti.  
 

 

 

 

 
 

Kivonat Veszprém Megye Térségi szerkezeti tervéből (VMTrT 2. sz. melléklete) 

 

Csabrendek Nagyközség és a tervezési terület érintettsége a térségi övezetekkel 
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Kivonat a 3/1. sz. mellékletből Kivonat a 3/2. sz. mellékletből Kivonat a 3/3. sz. mellékletből 

   
Kivonat a 3/4. sz. mellékletből Kivonat a 3/6. sz. mellékletből Kivonat a 3/9. sz. mellékletből 

 

  

Kivonat a 3/12. sz. mellékletből   

 

VMTrT szerinti térségi övezetek 
Település 

érintettség 

Tervezési 

terület 

érintettsége 

Magterület övezete (3/1. sz. m.)1 igen nem 

Ökológiai folyosó övezete (3/1. sz. m.)1 igen nem 

Puffer terület övezete (3/1. sz. m.)1 igen nem 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3/2. sz. m.)2 igen nem 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (3/3. sz. m.)2 igen nem 

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (3/3. sz. m.)3 igen nem 

Országos komplex táj-rehabilitációt igénylő terület övezete (3/4. sz. m.)4 igen nem 

Térségi komplex táj-rehabilitációt igénylő terület övezete (3/4. sz. m.) 5 igen nem 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (3/5 sz. m.)6 nem nem 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (3/5. sz. m.)6 igen nem 

Történeti települési terület övezete (3/6. sz. m.)4 igen igen 

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területének övezete 

(3/7. sz. m.)8 
igen igen 
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Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete  

(3/8. sz. m.)8 
nem nem 

Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete (3/9. sz. m.)9 igen igen 

Együtt tervezhető térségek övezete (3.10. sz. m.) nem nem 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete (3/11. sz. m.) nem nem 

Nagyvízi meder övezete (3/11. sz. m.)10 nem nem 

Földtani veszélyforrás területének övezete (3/12. sz. m.)11 igen igen 

Vízeróziónak kitett terület övezete (3/13. sz. m.)4 igen igen 

Széleróziónak kitett terület övezete (3/14. sz. m.)4 nem nem 

Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (3/15. sz. m.)12 nem nem 

Honvédelmi terület övezete (3/15. sz. m.)13 nem nem 
1 Az OTrT módosította az új Országos ökológiai hálózat övezet lehatárolásával. A meghatározott államigazgatási 

szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni. 
2 Az OTrT módosította a lehatárolást a vonatkozó Országos övezettel. A meghatározott államigazgatási szervek 

előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni. 
3 Az OTrT új övezetet hozott helyette erdőtelepítésre javasolt terület övezete néven, melyet adatszolgáltatás alapján 

szükséges lehatárolni. 
4 OTrT megszűntette 
5 Az OTrT ajánlott megyei övezetként jelöli, melyet adatszolgáltatás alapján kell pontosítani. 
6 Az OTrT megszűntette, helyette az országos Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét kell 

figyelembe venni, melyet adatszolgáltatás szerint kell lehatárolni. 
7 Az OTrT „világörökség és világörökség-várományos terület” övezete nevű országos övezetet kell figyelembe venni. 
8 Az OTrT megszűntette, helyette az országos vízminőség-védelmi terület övezetét kell figyelembe venni, melyet OTrT 

és adatszolgáltatás szerint kell lehatárolni. 
9 Az OTrT átnevezte. Adatszolgáltatás alapján, annak hiányában a VMTrT szerint kell lehatárolni annak következő 

módosításig. 
10 Az OTrT módosította, és kiegészítette a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási 

célú szükségtározók területének övezetével. Adatszolgáltatás alapján, annak hiányában a VMTrT szerint kell 

lehatárolni annak következő módosításig. 
11 Adatszolgáltatás szerint kell lehatárolni a VMTrT következő módosításig. 
12 Az OTrT módosította. A neve kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete országos övezetre változott. 

Adatszolgáltatás szerint kell lehatárolni a VMTrT következő módosításig. 
13 Adatszolgáltatás szerint kell lehatárolni a VMTrT következő módosításig. 

 

A VmTrT övezeteknek való megfeleltetés az OTrT által előírtak alapján alkalmazandó. A 

tervezési területet érintő VmTrT előírások az OTrT által felülírásra kerülnek, így a VmTrT 

felülvizsgálatáig, – az OTrT-vel való összhang biztosításáig – annak nem kell megfeleltetni a 

terveket.  

 

A tervezési területet érintő országos és térségi övezetekre vonatkozó szabályok: 
 

Az országos övezetekre vonatkozó szabályok: 
 

Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

Az OTrT V. fejezetének 15. §-a szerint: 

„(1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő 

kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a 

kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 

vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy 

övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 

szabályok szerint lehet folytatni.” 
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Az OTRT vonatkozó előírásai a megyei övezetekre: 

 „Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete71 

19/B. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a településrendezési eszközökben kell 

tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt 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 övezete80 

25. § (1) A földtani veszélyforrás területének övezetét a településrendezési eszközökben kell a 

tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni. 

(2) Az övezet területén új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a 

bányafelügyelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében 

hozzájárul.” 
 

Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét és a földtani veszélyforrás területének övezetét 

a településrendezési eszközökben tényleges kiterjedésüknek megfelelően kell lehatárolni, mely 

a hatályos településrendezési eszközökben megtörtént, a tervezési terület nem érintett. 
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1.3. A hatályos településrendezési eszközök vizsgálata 

1.3.1. A hatályos településszerkezeti terv vonatkozó megállapításai 

Csabrendek Képviselő-testülete a 2/2016. (I.28.) sz. Kt. határozattal fogadta el a Nagyközség 

településszerkezeti tervét, mely a vizsgált területet Vt – Településközponti vegyes terület 

területfelhasználási kategóriába sorolja. 

A területet délkeletről és keletről K-sp/1 – Különleges sportterület határolja, míg a többi 

irányból szintén Vt – Településközponti vegyes területek veszik körbe.  

A tervezési területet nyílt karszt, illetve műemlék és műemlék környezetével érintett, míg tőle 

nyugatra villamos transzformátor állomás található. A területtől nyugatra belterületi 

gyűjtőutat és szintbeni csomópontot jelöl a terv.  

  
Hatályos szerkezeti terv kivonata 

 

A hatályos Településszerkezeti Terv a tervezési területre vonatkozó területfelhasználásra az 

alábbi megállapításokat teszi: 

 

A szerkezeti tervlapon szereplő jel, megnevezés és beépítési - sűrűség: 

Vt Településközpont terület 1,5 

 

„Az új szerkezeti terv nem határoz meg további - újonnan tervezett településközponti területet, csak a valós 

állapotnak és az új jogszabályi követelmények által előírt egységes területfelhasználási határokat állapít 

meg. 
 

A meglévő településközponti területek: 

1. Ezen területfelhasználási kategóriába a már kialakult központi településrész tartozik, karakterének 

további kihangsúlyozása céljából: a Kinizsi Pál utca – Hunyadi János utca – Dózsa György utca – 

Magyar utca közterületekre felfűzött beépített területek. 
 

 

A hatályos TSZT-ben meghatározott tervezett településközponti területek: 

A településközpontban található műemlékek idegenforgalmi hasznosítása. 
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A fenti - a hatályos TSZT-ben rögzített - állapothoz képest a szerkezeti tervben egyedül a polgármesteri 

hivatal 194. hrsz.-ú ingatlanát érintően az ingatlan egy (a telek a hivatali épülettel érintett) részére 

vonatkozóan, valamint a csatlakozó Z – közparki területfelhasználás együttesen beépítésre szánt 

különleges intézményi területfelhasználásba (K-i) kerül átsorolásra. Egyebekben a Vt területfelhasználásba 

"olvadnak" a határoló kiszolgáló közúthálózat és a közterületi zöldfelületek is, amelyek a 

területfelhasználási egység integritása érdekében történő módosítási szándék, nem pedig további 

beépítésre szánt területek kijelölése.” 

1.3.2. A hatályos Helyi Építési Szabályzat vonatkozó megállapításai 

Csabrendek Nagyközség Képviselő testülete az 1/2016. (I.29.) sz. Önk. rendelettel hagyta jóvá a 

település Helyi Építési Szabályzatát, mely a vizsgált területet Vt-MFK településközponti vegyes 

területbe (Fekete kastély) sorolja.  

A tervezési területet északról és nyugatról „Nem közlekedési célú közterület (Zöldterület)”, 

illetve KÖu-Gy jelű Települési gyüjtőút övezete érinti, míg keletről K-sp jelű különleges sport 

építési övezete, délről pedig Lf-KI jelű kialakult, ikres beépítésű falusias lakóterület határolja.  

A vizsgált terület érintett a nyílt karszt területe által, valamint a terület műemléki védelem alatt 

áll (Fekete kastély és gazdasági épület). A területen kívül „nyilvántartott műemlék védett 

ingatlana”, valamint „nyilvántartott régészeti lelőhely” határát jelöli a terv. 
 

  
Hatályos szabályozási terv kivonata 

 

A hatályos HÉSZ előírásai a tervezési területre vonatkozóan az alábbi rendelkezéseket 

határozza meg: 
 

„A településközpont vegyes területek általános előírásai 

45. § 

(1) A településközpont terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület 

elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre. 

(2) A településközpont terület (a továbbiakban ebben a § - ban Vt) építési övezeteiben elhelyezhető épület: 

a) lakó, 

b) igazgatási, iroda, 

c) kereskedelmi, szolgáltató, szállás, vendéglátás, 
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d) a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges egyéb közösségi 

szórakoztató, 

e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 

f) kulturális, közösségi szórakoztató és 

g) sport 

rendeltetést is tartalmazhat, kivéve ha az építési övezeti előírás másképpen rendelkezik. 

(3) A műemléki Vt építési övezeten belül elhelyezhető épület: 

a) lakó, 

b) idegenforgalmi, 

c) vendéglátó, 

d) szálláshely szolgáltató, 

e) hitéleti, 

f) közösségi, igazgatási, 

g) művelődési, oktatási, nevelési 

rendeltetést tartalmazhat, kivéve ha övezeti előírás másképp rendelkezik. 

(4) A Vt építési övezeteiben nem lakó rendeltetésű telken kiegészítő rendeltetésű épületként 

elhelyezhető: 

a) személygépjármű tároló, 

b) egyéb a főrendeltetéseket kiszolgáló tároló rendeltetés. 

(5) A Vt építési övezeteiben lakó rendeltetésű telken kiegészítő rendeltetésű épületként elhelyezhető: 

a) járműtároló, 

b) nyárikonyha, mosókonyha, szárító, 

c) egyéb tárolóépület (tüzelőanyag, szerszámkamra, továbbá szín, fészer, magtár, góré, gyűr) 

d) kazánház, 

e) műterem, 

f) szauna, 

g) nem kereskedelmi célú vendégház 

h) barkácsműhely, illetve kisipari tevékenység folytatására szolgáló, zárt műhely, mely megfelelően 

szigetelt, a lakosságot nem zavarja,valamint az építési övezetben megengedett zaj és 

rezgéshatárértékeket nem lépi túl. 

(6) Kiegészítő rendeltetésű épület utcafrontra nem telepíthető. 

(7) Lakóterülettel határos Vt építési övezeteiben a (2) és (4) bekezdésben meghatározott rendeltetéshez 

kapcsolódó tevékenység akkor folytatható, ha a környezeti hatása az érintett telekhatáron nem 

haladja meg a lakóterületre vonatkozó környezeti határértékeket. 

(8) A Vt építési övezeteiben nem helyezhető el: 

a) a (3) és (4) bekezdésben nem szereplő rendeltetésű épületek, 

b) üzemanyagtöltő, 

c) önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító 

járművek számára, 

d) szélkerék, 6 m- nél magasabb antenna, távközlési építmény, 

e) zajos, bűzös tevékenységgel járó funkciójú építmény, 

f) (haszon)állattartás céljára szolgáló építmény, 

g) lakókocsi, lakókonténer egyéb épületnek nem minősülő lakás céljára szolgáló létesítmény. 

(9) A Vt építési övezeteiben lévő építési telken az építés feltétele a teljes közművesítettség rendelkezésre 

állása a 29.§-ban meghatározottak szerint. 

(10) A Vt építési övezeteiben elhelyezhető több épület, kivéve, ha az övezeti előírás másképpen 

rendelkezik. 

(11) A Vt építési övezeteiben lévő építési telken nem helyezhetők el az alábbi melléképítmények: 

a) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 

b) állat ól, állatkifutó, 

c) trágyatároló, komposztáló, 

d) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló, 
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e) építménynek minősülő antennatartó szerkezet. 

(12) Az épületek magastetős kialakításúak lehetnek, a tető hajlásszöge 35-45 fok hajlásszöggel alakítható 

ki, tetőgerinc az utcában kialakult állapothoz igazodjon. 

(13) Zártsorú beépítési mód esetén az épületek zárt sora helyenként, legalább 10,0 m-es épületközzel 

megszakadhat. Ha az épületköz területe két telekre esik, abból legalább 30%-ának, de minimum 3,0 m 

széles résznek egy telekre kell esnie. 

(14) A Vt-Z, Vt-O, Vt-SZ jelű építési övezetben a hátsókert mértéke minimum3,0 méter, az oldal , és előkert 

nagyságát az OTÉK előírásai alapján kell meghatározni, kivéve ha az építési övezeti előírás 

másképpen rendelkezik. 

(15) Az eredeti terepszintet megváltoztató tereprendezés esetén az építménymagasság az eredeti 

terepszinttől számítandó. 

(11) A településen a Vt területek meghatározott, és Szabályozási Tervben is jelölt építési övezetei: 

a) Vt-Z jelű, zártsorú beépítésű, 

b) Vt-O jelű, oldalhatáron álló beépítésű, 

c) Vt-SZ jelű, szabadonálló beépítésű, 

d) Lf-I jelű, ikres beépítésű falusias lakóterület 

e) Vt-MRK jelű, Római katolikus templom, 

f) Vt-MRT jelű, Rendeki templom, 

g) Vt-MFK jelű, Fekete kastély, 

h) Vt-MHK jelű, Hátzky kúria, 

i) Vt-MOK jelű, Oszterhueber kúria, 

j) Vt-MKK jelű, Karátsonyi kúria 

építési övezetek. 
 

A Vt jelű építési övezetek egyedi előírásai 

46. § 

(1) A településközpont vegyes terület építési övezeteit, a telekalakításra és építési övezetekre vonatkozó 

előírásokat a jelen rendelet 2. számú mellékletének 2. számú táblázat tartalmazza. 

(2) A Vt-Z, Vt-O, jelű építési övezetben kiegészítő rendeltetésű épület a főépülethez kapcsolódóan, 

oldalhatáros beépítési móddal helyezhető el. 

(3) A Vt-MFK jelű építési övezetben az előkert 0,00 értéket is felvehet. 

(4) Műemléki épület közterület felöli homlokzata elé fő rendeltetésű épület- a kialakult állapottól eltérő 

módon - nem helyezhető. 

(5) Egyéb építmény elhelyezése a közterületről a műemléki épületre való rálátást nem zavarhatja. 

(6) A Vt-MOK és Vt-MKK jelű építési övezetben új épület építése esetén az elő-, oldal-, hátsókertek minimum 

értékeit és beépítési módot új épület építése esetén a szabályozási tervlapon jelölt építési hely 

határvonalai adják.” 

  

http://www.kasib.hu/


2422 – Csabrendek, Fekete kastély TSZT és HÉSZ eseti módosítása 
 

KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT.         
 

                                                             

                                      SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 

                                                                                    E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu  

                                                                                                            www.kasib.hu 

20 

1.4. Fotódokumentáció 

  
A főbejárattól balra található, egykori szolgáló-ház, 

a védett műemlék része 

A tervezett üzemépület kastélyudvar felöli 

homlokzata, mely nem védett műemléki érték 

  
A telek ÉK-i részén kialakult belső udvar és a 

szolgálói lakóépület hátoldalához „tapasztott 

garázsok 

A telek északi része, a közterülettel határos, nem 

védett épület, mely a valamikori teke pályával egy 

időben felhúzott, egykori munkásszálló köztér felé 

eső homlokzata, háttérben a védett, valamikori 

szolgáló-ház utcai oromzatos homlokzatával. 

  
Kastélyépület keleti homlokzata A telek délkeleti beépítetlen része 

  
A kastély belső fogadó udvara A Fekete kastély főbejárata a Széchenyi tér felől 
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1.5. Beépítettség vizsgálata 

A vizsgált terület Csabrendek központi részén, a Széchenyi tér és a Zrínyi utca találkozásánál 

fekszik. A tervezési területet alkotó 916/31 és 916/32 hrsz.-ú telek megközelítését három 

bejárat segíti, melyek mindegyike a Széchenyi tér felől található. A fejlesztéssel érintett 916/31 

hrsz.-ú ingatlan ad helyet a műemléki védelem alatt álló Fekete kastély épületének, míg a 

916/32 hrsz.-ú telken a kastélyhoz tartozó gazdasági épület áll. A két műemléki épületen túl 

jellemzően kihasználatlan egykori raktár és kiszolgáló épületek találhatóak a területen.  

A fejlesztéssel érintett 916/31 hrsz.-ú telek tulajdonlap szerinti művelési ága kivett kastély. 

Hrsz. Területfelhasználás Terület (m2) Övezeti besorolás 

916/31 kivett kastély 9 594 Vt-MFK 

 

A 916/31 hrsz.-ú telek nagysága 0,96 hektár, mely a korábbi 916/29-30 hrsz.-ú telekcsoport 

újraosztása folytán 2012-ben alakult ki.  

A telek beépített. A beépítettségre vonatkozó hatályos előírások alapján a beépítettség 

legnagyobb megengedett értéke 30 %, melynek a telek jelenlegi 22 %-os beépítettsége 

megfelel. A telekre vonatkozó előírásokban meghatározott legnagyobb szintterületi mutató 

értékét (Vt-MFK övezet: 0,3) a jelenlegi beépítettség megfelel, értéke 0,22. 

A főbejárattal szemben helyezkedik el a telek főépülete, a Fekete kastély. A kastélyépület 

földszintes, U alakú, 923 m2 alapterületű, mely a keleti szárny lakófunkcióján kívül jelenleg 

kihasználatlan és felújításra vár. A főépülettől ÉK-i irányba szintén U alakban szerveződött 

nyeregtetős, földszintes, kihasználatlan 250-300 m2 alapterületű épületek találhatóak. További 

nyeregtetős, földszintes, kiszolgáló és raktár épületek a kastély keleti és nyugati szárnyának 

folytatásában vannak, melyek a többi épülethez hasonlóan jelenleg funkció nélküliek.  

 

A 916/32 hrsz.-ú telek szintén a 2012-ben történt telekcsoport újraosztás során alakult ki, 

nagysága 0,25 ha. Beépítettségét a műemléki védelem alatt álló Gazdasági épület adja, további 

épület a telken nem található. A hatályos előírásokban meghatározott 30%-os legnagyobb 

beépítettségnek a telek jelenlegi 20%-os beépítettsége megfelel. Szintterületi mutató 

tekintetében a jelenlegi beépítettség 0,2 értéke szintén megfelel a hatályos övezeti 

paramétereknek (Vt-MFK övezet: 0,3).  

A telekhatáron álló 495 m2 alapterületű, földszintes, nyeregtetős gazdasági épület jelenleg 

kihasználatlan.  

 

Lásd: Helyszínrajz c. tervlap 

 

1.6. Táj-, természetvédelmi és zöldfelületi vizsgálat 

A területen országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területet, európai 

közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területet (Natura 2000 területet), 

országos ökológiai hálózat övezetét, illetve egyes táj- és természetvédelmi szempontból 

értékes területet nem érint.  

1.6.1 Telken belüli zöldfelületek 

A terület zöldfelületének jelentős részét a 916/31 hrsz-ú telek délkeleti részén található 

beépítetlen, összefüggő, gyepes illetve fás vegetáció és a telek keleti részén található U alakban 
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szerveződött épületek által határolt gyepes terület, valamint a 916/32 hrsz.-ú telek épület 

mögött elterülő gyepes zöldfelülete teszi ki.  További zöldfoltok és sávok a kastély főbejárata 

mentén fordulnak elő. A fás szárú növényállományt jellemzően kőris (Fraxinus sp.), akác 

(Robinia pseudoacacia), fenyő (Pinus sp.) és egyéb özönfajok alkotják (Ailanthus altissima, 

Sambucus nigra). A nagyarányú zöldfelületnek köszönhetően a tervezési terület telkei megfelel 

a hatályos övezetben előírt 50 %-os zöldfelületi minimum értéknek.  

1.6.2 Közterületi és vonalas zöldfelületi elemek 

A Fekete kastély és a Gazdasági épület telkeinek közterületi kapcsolatát a Széchenyi tér 

biztosítja. A téren, a telkek előtt egy fásított tér található, azonban növényállománya nem 

kiemelkedő. A területet délkeletről a Csabrendeki focipálya határolja, mely szintén jelentős 

zöldfelületnek számít a település zöldfelületi rendszerében, azonban fás állománya nem 

számottevő. A nagyobb kiterjedésű, környezetvédelemre és mikroklímára kedvező hatást 

gyakorló zöldfelületeken túl a közterületi zöldfelületeket az utcák menti növénykiültetések 

egészítik ki. Az épületek előtti növényállomány nem egységes, jellemzően az ott lakók által 

telepített fajok alkotják, de mindezek ellenére szerepül meghatározó.  

1.7. Az épített környezet értékei 

1.7.1. Történeti áttekintés 

Csabrendek ősi település, már a kőkorszakban is éltek emberek a Csúcsos-hegy lejtőjén, amikor 

a mélyebben fekvő részeket még tenger borította. Később a kelták, majd a rómaiak lakták a 

vidéket, őket a pannon szlávok, később pedig a szlovének követték.  

A mai Csabrendek három részből állt össze, melyek egykor külön falvak voltak, ezek Rednek, 

Al-Csab és Fel-Csab. Valaha mind a három falunak parókiás temploma volt. Azonban az érkező 

tatárok a falvakat a templomaikkal együtt elpusztították.  

1428-ig Csabrendek jelentős településnek számított, Zala megye keleti részének járási 

székhelye volt. A török idők alatt a két Csab rész elnéptelenedésnek indult. Templomaikból 

már csak romok maradtak, amelyek aztán nem épültek már újjá. Mindeközben Rednek népes 

falu maradt.  

1632-ben a Sümeget környező hat település török uralom alá került, de a várat nem tudták 

bevenni. A harcok végeztével a három terület összefogásából született meg a mai Csabrendek 

őse. Itt a földesúr, Galánthai gróf Fekete György észak-magyarországi tót, cseh, morva és 

lengyel, majd pedig német telepeseknek adott otthont.  

1728-ban újból megalakult a csabrendeki plébánia. A ma is álló plébánia templomot 1785-ben 

kezdték el építeni barokk stílusban. A Szent Lőrinc templomot 1843-ban megnagyobbították.  

A 18. század végére a falu lakossága mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozott. Sok 

takács, kerékgyártó, bognár volt ekkor a faluban. A német telepesek köréből kerültek ki főként 

a vargák, csizmadiák, szabók, kovácsok. Az iparosok száma a 19. század elejére lecsökkent, 

mivel a gabonatermesztés jó termést hozott, sokan a mezőgazdaság mellett döntöttek.  

A tervezési területet alkotó Fekete kastély építése az 1775-ös évre tehető. A Fekete család 

kastélyát hamarosan két Bogyai-kúria követett (1790 körül), később pedig az Érsek családnak 

is épült kúriája.  

Változások történtek az uradalmak elosztásában és tulajdonlásában is. Az I. világháború után 

pedig teljesen új kézbe került minden, a tulajdonos pedig a zsidó marhakereskedőből lett 

földesúr, Grósz Lajos. A terület felét ölenként 15 koronáért parcellázta.  

1925-ben Nagy Pál felparcellázott birtokára, Nyírespusztára is elkezdődött a lakók 

betelepülése. Az első telepesek Döbröcéről, Bazsiból és Sümegprágából érkeztek. Neve a nyír 
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fanév –s képzős származékának és a puszta „uradalmi major” főnévnek az összetételéből ered. 

1953-ban építették fel az iskolájukat és a nevelői lakást, míg 1966-ban művelődés ház is épült a 

területen. Ma Csabrendek külterületi lakott részét képezi. Mindössze két utcácskából áll és 

közintézményei sincsenek. Legtöbb lakosa 1973-ban volt, akkor 122-en éltek itt. 

1977. április 1-jétől a településhez csatolták a Veszprémgalsa Közös Tanácsot, amely magában 

foglalta Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa, Zalaszegvár falvakat. A rendszerváltás után 

pedig létrejött a Csabrendek székhelyű jegyzőség. 

1.7.2. Örökségvédelemi vizsgálat 

1.7.2.1. Világörökségi és világörökségi várományos terület 

A település közigazgatási területén világörökségi és világörökségi várományos terület 

nem található. 

1.7.2.2.  Műemlék, műemlékegyüttes 

Csabrendek Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata tartalmazza az országos 

műemléki védelem alatt álló épületeket, építményeket. Adatszolgáltatás alapján az alábbiak 

tartoznak ebbe a kategóriába: 
 

Nyilvántartott műemlékek: 

S.sz. Törzs

szám 

Azonosító Név Cím Hrsz. 

1. 4917 9797 
Csabi 

templomrom 

Csabpuszta-

külterület 
0347 

2. 4918 9799 v. Hátzky-kúria Hunyadi u. 10. 336/1, 336/2 

3. 4919 9800 Bogyai kuria Kossuth u. 37. 517/4 

4. 4920 9798 Templomrom 
Rendek-

belterület 
13/1 

5. 4921 9801 

Lakóház, volt 

Oszterhueber-

kúria 

Széchenyi tér 

8,8/a 
17/1, 17/2, 17/3 

6. 4922 9802 v. Fekete-kastély 
Széchenyi tér 

9. 

916/1, 916/11, 916/12, 916/13, 

916/14, 916/15, 916/16, 916/17, 

916/18, 916/19, 916/2, 916/20, 

916/21, 916/22, 916/23, 916/24, 

916/25, 916/26, 916/27, 916/3, 

916/4, 916/5, 916/7, 916/8, 

916/9, 916/31, 916/32, 916/33 

7. 4923 9803 Gazdasági épület Széchenyi tér 

916/1, 916/11, 916/12, 916/13, 

916/14, 916/15, 916/16, 916/17, 

916/18, 916/19, 916/2, 916/20, 

916/21, 916/22, 916/23, 916/24, 

916/25, 916/26, 916/27, 916/3, 

916/4, 916/5, 916/7, 916/8, 

916/9, 916/31, 916/32, 916/33 

8. 4924 9804 R. k. templom Templom tér 1 

  

http://www.kasib.hu/


2422 – Csabrendek, Fekete kastély TSZT és HÉSZ eseti módosítása 
 

KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT.         
 

                                                             

                                      SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 

                                                                                    E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu  

                                                                                                            www.kasib.hu 

24 

 

Műemléki környezetek: 

S.sz. Törzsszám Azonosító Név Hrsz. 

1. 4917 23988 

Csabi templomrom ex-

lege műemléki 

környezete 

0345/14, 0345/17, 0345/18 

2. 4920 23991 
Templomrom ex-lege 

műemléki környezete 

11, 111, 112, 113, 114, 2/1, 12, 13/2, 

110, 14/2, 14/1, 2/4, 55, 57, 54/2 

3. 4918 23992 
v. Hátzky-kúria ex-lege 

műemléki környezete 

335, 337, 355, 379/1, 380/1, 383, 

384/11, 387/2, 388, 389, 390, 431, 

511, 67 

4. 4919 23993 
Bogyai kuria ex-lege 

műemléki környezete 
517/2, 517/3, 404, 405, 468 

5. 4921 23994 

Lakóház, v. Oszterhueber 

kúria ex-lege 

műemléki környezete 

110, 119, 120/1, 14/1, 14/2, 124, 126, 

127, 128, 129, 19, 16, 27, 26, 924/2, 

123 

6. 4922 23995 
v. Fekete-kastély ex-lege 

műemléki környezete 

118, 120/1, 120/2, 121/1, 121/2, 122, 

124, 556, 557, 720/1, 920, 924/1, 917, 

915, 914, 913, 912/2, 912/1, 685/2, 

911/2, 909/2, 930, 932, 929, 928, 927, 

926, 925, 919, 877, 1034, 1061, 136, 

133, 137, 134, 132, 138, 131, 125 

7. 4923 23996 

Gazdasági épület ex-lege 

műemléki 

környezete 

1034, 1061, 118, 120/1, 120/2, 121/1, 

121/2, 122, 124, 125, 131, 132, 133, 

134, 136, 137, 138, 556, 557, 685/2, 

720/1, 877, 909/2, 911/2, 912/1, 

912/2, 913, 914, 915, 917, 919, 920, 

924/1, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 

932 

8. 4924 23997 
R. k. templom ex-lege 

műemléki környezete 

2/1, 11, 12, 13/1, 14/1, 16, 2/4, 27, 

57, 36 

 

A vizsgált területet a 9802 azonosítóval ellátott v. Fekete-kastély illetve a 9803 azonosítóval 

ellátott Gazdasági épület műemlék érinti. 

 

A 2012-ben történt telekosztás során a 916/29-30 hrsz.-ú telken található épületek 

közül a „Gazdasági épület” külön hrsz-ú telekre került (916/32 hrsz.), míg a v. Fekete-

kastély épületének telke a 916/31 helyrajzi számra módosult. 

1.7.2.3.  Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki 

környezet 

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek: 

Csabrendek közigazgatási területén összesen 14 darab azonosított régészeti lelőhelyet 

tartanak nyilván melyek a kapott adatszolgáltatás alapján az alábbiak: 

  

L.h. 

s.sz. 

Azon

osító 
Név: Hrsz. 

1. 7622 Csúcsos-hegy - Banyavár 0517/1, 0517/2 

2. 7624 Hegyelő, Fehér-kövek, 218/20, 233, 229/1, 230/1, 231/2, 238, 239/2, 237/1, 218/37, 
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Szőlőhegy, Ilonamajor 218/41, 218/4, 218/5, 218/6, 230/3, 231/3, 232/4, 232/3, 

218/3, 218/38, 232/2, 234/1, 235/4, 235/5, 1351, 1359, 1358, 

1357, 1356, 1355, 1367, 1366, 1365, 234/2, 1354, 1353, 1375, 

1376, 1364, 1363, 1360/1, 1360/2, 1360/3, 1360/4, 1372, 

1371, 1370, 1400/13, 1400/12, 1400/14, 1400/11, 1400/15, 

1400/10, 1395, 1400/9, 1400/8, 1400/7, 1400/6, 1400/5, 

1400/4, 1400/3, 1400/2, 1400/1, 1392, 1393, 1394, 1381, 

1380, 1379, 1378, 1377, 1387, 1386, 1385, 1384, 1383, 1382, 

1369, 1368, 1391, 1388, 1390, 1389, 0532, 0533/2, 03, 06/23, 

06/17, 06/15, 06/16, 06/14, 06/3, 06/9, 06/10, 06/11, 06/12, 

06/13, 04/1, 06/21, 06/22, 06/7, 06/5, 06/6, 04/3, 1678/1, 

1630, 1676/1, 1675, 1676/3, 1676/4, 1676/2, 1677, 1587, 

1586/2, 1585, 1584, 1582/1, 1588, 1678/2, 1673/5, 1674/1, 

1674/3, 1674/4, 1673/4, 1673/3, 1673/1, 1672, 1669/6, 

1669/5, 1669/4, 1669/3, 1669/2, 1669/1, 1668, 1596, 

1595/2, 1595/1, 1594/2, 1594/1, 1593, 1592, 

1591, 1590/3, 1590/2, 1590/5, 1590/4, 1589, 1597, 1667, 

1666, 1665, 1659, 1658, 1660/1, 1660/2, 1662/1, 1661, 

1662/2, 1663/1, 1663/2, 1657, 1664, 1655, 1654, 1656, 

1652/3, 1652/4, 1652/5, 1605/2, 1604, 1603, 1602, 1652/2, 

1612/6, 1617, 1601, 1600, 1652/1, 1651, 1615/1, 1646, 1616, 

1631, 1599, 1650/2, 1644/1, 1637, 1598, 1650/1, 1643/3, 

1635, 1649, 1605/1, 1643/2, 1632,1644/2, 1634, 1606, 1648, 

1647, 1607, 1643/4, 1633, 1643/5, 1643/6, 1641, 1640, 1639, 

1638, 1620/1, 1618, 1643/7, 1643/8, 1615/3, 1653, 1608, 

1615/2, 1614, 1615/4, 1613, 1612/5, 1643/1, 1642, 1609, 

1610, 1611, 1612/2, 1612/3, (Sümeg: 0185/22, 0185/5, 0186, 

0187, 0188/1, 0188/2, 0188/3, 

0188/4, 0188/5, 0189/22, 0189/5, 0189/7, 0189/4) 

3. 7626 
Pusztaszentegyházi-dűlő 

- Csabi-sűrű 

0345/10, 0345/9, 0345/8, 0345/18, 0345/7, 0345/19, 

0345/17, 0347, 0345/14, 0345/11, 0345/6, 0345/16 

4. 7627 Szentistváncsab 0266/21, 0266/22, 0267/2, 0266/23, 0267/1, 0266/20 

5. 7628 
Nagytárkánypuszta - 

Petőfi Sándor utca 
1207/8, 1201/1, 1207/3, 0438/7, 0438/8 

6. 7629 
Hunyadi utca 4. sz. 

(Bogyay-kert) 
468, 331, 58, 56, 55, 304/3, 304/2, 304/1, 329, 328, 57 

7. 7630 Hobaj-domb 0185, 0183/18, 0184 

8. 7631 
A rendeki malomhoz 

vezető földút D-i oldalán 
057, 086/3, 055/7, 086/15, 086/16, 086/17 

9. 7632 Rendeki-malom 0153, 0154, 0155/1 

10, 7633 
Római katolikus 

templom 
11, 2/4, 2/1 

11. 7634 
Jókai utca 46. sz. (Rem 

Ignác kertje) 

538, 548, 549, 536, 550, 552/1, 546, 547, 553/1, 554, 121/2, 

559, 558, 564, 567, 565, 566, 560, 568, 562, 563/1, 561, 556, 

924/1, 923/1, 922, 923/2, 921, 122, 112, 106, 105, 109, 108, 

107, 98/5, 98/4, 104, 103, 121/1, 117, 118, 120/2, 90, 92/2, 

91, 517/2, 529, 522, 525, 524, 521, 520, 523, 530, 518, 519, 85, 

86, 88, 89, 101, 93, 92/1, 542, 543, 98/3, 531, 532, 94, 102, 

98/2, 544, 98/1, 539, 545, 541, 540, 526, 527, 528, 535, 534, 

533, 87, 557, 563/2, 636, 720/1, 920, 924/2, 120/1, 119, 116, 

115, 114, 113, 111, 96, 95, 84, 468, 517/4, 517/3 

12. 7635 
Petresi-malom (Petricei-

malom) 

0170/1, 0171, 0169, 0170/2, 0168/8, 0179/6, 0179/5, 0178, 

0168/11, 0177, 0168/9 

13. 7623 MRT 3. kötet 10/2. lh. 

016, 017/29, 017/7, 017/32, 033/16, 033/17, 029/12, 031/1, 

032, 031/6, 031/5, 031/4, 031/3, 031/2, 031/7, 033/18, 

034/4, 031/17, 031/16, 031/15, 031/14, 031/13, 031/12, 
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031/11, 031/10, 031/9, 031/8, 033/2, 031/34, 031/33, 

031/32, 031/31, 015/29, 09, 024/15, 030 

14. 9230 Ilonamajor - Forró-kút 

Csabrendek: 06/21, 06/18, 06/19 (Sümeg: 0189/11, 0191, 

0189/15, 0189/16, 0189/20, 0189/23, 0189/18, 0189/19, 

0189/14, 0189/22, 0189/9, 0189/21, 0196/3, 0196/4, 

0189/5, 0189/7, 0189/8) 

 

 

A vizsgált területet nyilvántartott régészeti lelőhely nem érinti. 

1.7.2.4. Nemzeti emlékhely 

Csabrendek közigazgatási területén belül nem található nemzeti emlékhely. 

1.7.2.5. Helyi védelem 

Csabrendek nem rendelkezik önálló helyi értékvédelmi rendelettel, így helyi védelmet élvező 

épület, vagy építmény nem található a településen. 

 

1.8. Közlekedési vizsgálat 

1.8.1. Úthálózat 

Csabrendek Veszprém megyében a 7324-es sz. Sümeg (84 sz. II. rendű főút) – Devecser 

(7317.sz. út) közötti összekötő út mentén Sümeg és Szentimrefalva között helyezkedik el. 

Csabrendek távolsága Sümegtől 3 km. A nagyközség határoló települései: Sümeg, 

Nagytárkánypuszta, Nyírespuszta, Gyepükaján, Zalagyömörő, Szentimrefalva, Nyírád, Hosztót, 

Veszprémgalsa és Ukk. 

Csabrendek megközelíthető közúton Budapest felől az M7-es autópályán Székesfehérvárig, a 8. 

sz. I. rendű főúton Devecserig, majd a 7324. sz. összekötő úton Káptalanfalván át. Csabrendek 

belterületén jelentős különszintű csomópont vagy lámpás kereszteződés nem található.  

A tervezési terület Csabrendek belterületének központjában található, közúti kapcsolatát a 

Széchenyi tér és a Zrínyi utca biztosítja.  

1.8.2. Közösségi közlekedés 

1.8.2.1. Közúti tömegközlekedés  

A településen az autóbusz közlekedés biztonságosan megoldott. A településnek közvetlen 

kapcsolata van Sümeggel, Ajkával, Jánosházával. Az autóbusz közlekedés fővonala a 7324-es 

összekötő út. Csabrendeken belül nincsenek helyi járatok, kizárólag távolsági és helyközi 

autóbuszjáratok közlekednek. A fejlesztési területhez legközelebb eső megállóhelyek a 

Templomtéren (Csabrendek, Óvoda) illetve a Kossuth utcán (Csabrendek, gyógyszertár) 

találhatóak, gyalogos távolságon belül elérhetőek.  

1.8.2.2. Kötöttpályás tömegközlekedés  

Csabrendek nem rendelkezik kötöttpályás tömegközlekedési kapcsolattal. 
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1.8.3.  Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

Csabrendek területén jelenleg kiépített kerékpárút nincs. A kerékpáros közlekedés a meglévő 

közterületi utakon, a közúti közlekedéssel együtt történik.  

A gyalogos közlekedés a település főbb útvonalai mentén külön gyalogjárdákkal megoldott, míg 

ahol nincs kiépített járda, ott a gyalogosok az útpályát veszik igénybe. A tervezési terület 

környezetében nincs kiépített gyalogjárda.  

1.8.4.  Parkolás 

A tervezési területen a parkolás telken belül megoldott. Kiépített közterületi parkoló a 

tervezési területen nem található. 

 

1.9. Közművesítettség vizsgálat 

1.9.1. Viziközművek 

1.9.1.1. Vízellátás 

Csabrendek településen a Dunántúli Regionális Vízmű Rt. biztosítja az ivóvízellátást. A 

településen az ivóvízellátó hálózat kiépült. Sümeg térségében nyomásfokozó 2×1000 m3-as és 

500 m3-as víztároló, Csabrendeken 500 m3-as víztároló létesült. 

A tervezéssel érintett területtől délnyugatra víztorony létesült, innen indul ki a 

vízgerincvezeték a Magyar utca irányába. 

 

  
Csabrendek Ivóvízellátási vizsgálatának a tervezési területre vonatkozó kivágata 

1.9.1.2. Szennyvízelvezetés 

Csabrendek zárt szelvényű szennyvízcsatorna hálózattal rendelkezik. A település 

szennyvizeinek tisztítására saját szennyvíztisztító telep létesült. A telep kapacitása 400m3/nap, 

a jelenlegi terhelés kb. 150-200 m3/nap. A szennyezettségi leterhelés azonban nagyobb, mint a 

kapacitáskihasználtság, így ennek vizsgálatára lenne szükség (Vízügyi Igazgatóság). A 

Csabrendeki szennyvíztisztító telepet a Bakonykarszt Kft. üzemelteti. 

A tervezési területen kiépített szennyvízvezeték a Zrínyi utca mentén található. 
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Csabrendek Szennyvízelvezetés vizsgálatának a tervezési területre vonatkozó kivágata 

 

1.9.1.3. Csapadékvíz-elvezetés 

A település a Melegvíz-patak vízgyűjtő területéhez tartozik. A belterületen összegyűlő 

csapadékvizeket kis részben zárt csatornával, nagyobb részben burkolt és burkolatlan 

árokhálózattal vezetik be az árokba. A tervezési területen a felszíni vízelvezetés tekintetében a 

nyílt árkos elvezető rendszer jellemző. A nyílt árkok nagy része szikkasztó árokként üzemel.  
 

 

 

Csabrendek Csapadékvíz elvezetési vizsgálatának a tervezési területre vonatkozó kivágata 

 1.9.2. Energiaellátás 

1.9.2.1. Gázellátás 

Csabrendek településen a gázszolgáltató az E-on Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. A 

településen, ill. külterületen létesített gáznyomás-szabályozó (6/3 bar) biztosítja a gázellátást. 

A település belterületén az ellátó hálózat kiépült, így a tervezési terület gázellátása is 

megoldott.  
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Csabrendek Csapadékvíz gázellátás vizsgálatának a tervezési területre vonatkozó kivágata 

 

1.9.2.2. Villamos-energia ellátás 

Csabrendeken az elektromos energia ellátást az E-on Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt. 

biztosítja. A település a Szombathelyi Hálózati Régió ellátási területéhez tartozik. A 

középfeszültségű villamos energia ellátást a 20 kV-os szabadvezeték biztosítja a településen 

elhelyezett transzformátorállomások létesítésével. Az elektromos ellátás légvezetéken történik. 

A tervezési területtől nyugatra egy transzformátor található, mely a település elektromos 

hálózatának Zrínyi utca mentén futó 20 kV-os légvezetékéhez kapcsolódik.  

 

 

 

 

Csabrendek Elektromos ellátási vizsgálatának a tervezési területre vonatkozó kivágata 

1.9.3. Elektronikus hírközlés 

A településen a hírközlés-hálózati ellátást a Magyar Telekom Nyrt.,  a PR-Telekom Zrt. illetve a 

UPC Magyarország Zrt. szolgáltatja. Az ellátást részben légvezeték, részben pedig földkábel 

biztosítja Csabrendeken.  
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1.10. Környezetvédelem 

1.10.1. Talajviszonyok, felszíni és felszín alatti vizek 

A felszín alatti víz szempontjából a települések szennyeződésérzékenységi besorolását a 

27/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet határozza meg a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

értelmében. Ez alapján a település a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából 

fokozottan érzékeny területnek számít. Csabrendek ezen felül kiemelten érzékeny vízminőség-

védelmi területen lévő település.  

Csabrendek a 118 települést magába foglaló Marcal alegység – vízgyűjtő gazdálkodási 

alegységhez tartozik.  Ezen belül is az egyik, napi kapacitását tekintve a legjelentősebb vízbázis 

a Nyirádi vízbázis. A Nyirád térségi vízmű a térség fontos ivóvízbázisa 60 000 m3/nap 

kapacitással. A vízbázis védelmét jogszabály szerint lehatárolt, kijelölt védőterület és védőidom 

biztosítja, mely érinti Csabrendek közigazgatási területét is. A Nyirádi térségi vízmű vízbázis 

külső és belső védőövezete, továbbá hidrogeológiai védőterületének „A” és „B” zónája a 

település külterületének délkeleti részét fedi le.  

A talaj-, a felszíni- és felszín alatti vizek védelme szempontjából kedvező, hogy a településen a 

csatornahálózat kiépített.  

A közutak potenciális közlekedési eredetű talajszennyező forrást jelentenek. A szennyező 

anyagok először a levegőbe jutnak, majd a részecskék ülepedése és a csapadék kimosó hatása 

következtében kerülnek a talajra és talajvízbe.  

Csabrendek a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló, 

27/2006. (II.7.) Korm. rendelet által kijelölt nitrát érzékeny terület.  

Csabrendeken több felszíni állóvíz is található, melyek a település nyugati szélén a 84. számú 

főút mentén helyezkednek el. A vízjogi engedéllyel rendelkező 012 hrsz.-ú ingatlanon lévő 1. 

számú halastó és a 014/9 hrsz.-ú ingatlanon található 2.-3. sz. halastavak a főúttól nyugatra 

fekszenek.  A főúttól keletre további két tó helyezkedik el a 08/17 és a 06/26 hrsz.-ú 

ingatlanokon.   

Csabrendeken a hatályos tervekben lehatárolásra kerültek a vízerózióval érintett területek. 

Vízerózióval érintett terület a belterülettől nyugatra elhelyezkedő szőlőhegyi terület, illetve a 

település külterületének keleti része a belterülettől Nagytárkányig. A nagyobb esésű 

erózióveszélyes mezőgazdasági területekről hordalékkal terheli a vízfolyásokat, ahol káros 

feliszapolódást okoz a medrekben. A tervezési területet nyílt karszt területe érinti.  

 

 

Talaj-, felszíni- és felszín alatti vizek védelme  
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1.10.2. Levegőtisztaság és védelme 

Levegőminőség-védelmi szempontból a település igen kedvező helyzetben van. A 4/2002. (X.7.) 

KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről, a települést a 

legkedvezőbb 10. kategóriába sorolja. Ennek alapján a légszennyezettségi agglomeráció az 

alábbi zóna csoportokba tartozik. 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

 

Kén- 

dioxid 
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Szén- 

monoxid 
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A 4/2002-es rendelet alkalmazásában zónacsoport vagy zónatípus (a továbbiakban együtt: 

zónacsoport) a légszennyezettség alapján kijelölt olyan területegységet jelent, amelyen belül a 

környezetvédelmi hatóság által meghatározott helyen, a szennyező anyag koncentrációja 

tartósan vagy időszakosan a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a 

továbbiakban: VM rendelet) 5. mellékletében meghatározott tartományok valamelyikébe esik. 

Ezek a következők: 
1. A csoport: agglomeráció: az Lvr. szerint. 

2. B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 

levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra 

tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szint 

meghaladja a határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni. 

3. C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 

levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van. 

4. D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső 

vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van. 

5. E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az 

alsó vizsgálati küszöb között van. 

6. F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 

7. O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 

8. O-II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú célként kitűzött 

koncentráció értéket. 

9. Az alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározása a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező 

források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló jogszabály 

szerint történik. 

Csabrendeken nem működik az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatba tartozó automata, 

illetve manuálisan működő mérőállomás. A térségre jellemző levegőminőség állapotát a 

szomszédos településen, Sümeg központjában található manuális mérőállomás adatai alapján 

jellemezhetjük. Az elmúlt évek mérési adatai alapján a 4/2011 VM rendeletben meghatározott 

NO2 vonatkozó 24 órás határértéket tekintve néhány alkalommal volt határérték túllépés.  

Sümeg levegőminősége jó minősítést kapott, mely a magyarországi települések felére, többek 

között a térségre is jellemző. A település egészét tekintve a levegőminőség kedvező. A vizsgált 

terület levegőminőségét a háttér-szennyezettség és a közlekedés befolyásolják.  

Közlekedési eredetű emissziót a nyugati településrészt érintő nagyobb forgalmat bonyolító 

84 sz. főút és a település belterületén áthaladó 7324. számú összekötő út személy- és 
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tehergépjármű forgalma eredményez. Veszprém megye fő közlekedési útjait tekintve még a 

84sz. főút sem tartozik a legterheltebb útvonalak közé. A közlekedési eredetű levegőterhelés fő 

szennyező anyagait a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, szén-dioxid, telítetlen szénhidrogének és 

a szálló por (PM10) alkotják, karcinogén anyagok a porhoz kötve fordulnak elő. A telítetlen 

szénhidrogének közvetlenül az utak környezetében rakódnak le.  

A fűtési eredetű levegőszennyezés a gázhálózat kiépülésével és a rákötések számának a 

növekedésével sem meghatározó.  

1.10.3. Zaj- és rezgésterhelés 

A zaj és rezgésvédelem előírásait a zaj- és rezgésvédelemről szóló 284/2007. (X.29.) Korm. 

rendelet, valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 

(XII.3.) KvVM-EÜM rendelet szabályozza. A települések általános zajterhelését a közúti 

közlekedésből és az üzemi tevékenységből származó zaj mértéke jellemzi.  Csabrendek zaj- és 

rezgésvédelmi szempontból is viszonylag kedvező helyzetben van.  

Közúti közlekedésből származó zajterhelést a település nyugati részén áthaladó nagyobb 

forgalmat bonyolító 84. számú főút jelenthet. A főút a beépített területektől, védendő 

területhasználatoktól, objektumoktól azonban távol halad, továbbá Veszprém megye fő 

közlekedési útjait tekintve nem tartozik a leginkább terhelt útvonalak közé.  

A 7324. számú összekötő út a település belterületén halad keresztül a Kossuth utca – Árpád 

utca nyomvonalán. Az út teher- és személygépkocsi forgalmából adódó közlekedési zaj 

mértéke azonban nem okoz jelentős konfliktusforrást a településen. Az egyéb települési feltáró 

utak forgalma sem számottevő, így zaj- és rezgésterhelő hatásuk is elhanyagolható.  

Csabrendeken két bejelentett üzemi zajforrás található, az egyik a Boldogfa Faipari Kft. az 

514/8 hrsz.-ú ingatlanon (Kossuth u. 43.) A telepen asztalosipari tevékenységet folytatnak. A 

munkavégzés nappali időszakban történik, egy műszakkal. A telephely belterületen, gazdasági-

kereskedelmi szolgáltató besorolású területen fekszik. A telephelyet É-ÉNY-i irányban 

különleges terület besorolású temetőterület határolja, egyéb irányokban falusias lakóterület 

veszi körül, családi házas beépítéssel.  A másik üzemi tevékenységből származó zajforrás a Zel-

Savtech Fémfeldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. mely a 292 hrsz.-ú ingatlanon (Rákóczi 

u. 12.) végez fémmegmunkálási tevékenységet. A tervezési terület ezektől távolabb 

helyezkedik el, így számottevő zajszennyezéssel nem kell számolni a területen.  

1.10.4. Hulladékkezelés 

Csabrendeken a kommunális hulladékok gyűjtése megoldott. A település csatlakozott az Észak-

Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszerhez, melyen belül a Tapolcai 

gyűjtőkörzethez tartozik. A kommunális szilárd hulladékot szervezetten, ennek keretében a 

Királyszentistváni lerakó központjába (Tapolcai átrakással) szállítják.  
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2. VIZSGÁLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A Megalapozó vizsgálat munkarész során részletesen vizsgált szempontokat összegezve az 

alábbi megállapítások tehetők: 

2.1. A területrendezési tervekkel való összhang vonatkozásában 

A felsőbbrendű területrendezési tervekkel (Mind az OTrT, mind a Veszprém megye 

Területrendezési Terv) az összhang biztosított, a terület belterületi, beépítésre szánt terület és 

a fejlesztési célok által meghatározott változtatás iránya a tervekkel ellentétes előírásokat nem 

fogalmaz meg.   

2.2. A hatályos településrendezési eszközök vonatkozásában 

2.2.1. A hatályos TSZT vonatkozásában 

A vizsgált terület egésze a hatályos előírások alapján Vt – Településközponti vegyes terület 

területfelhasználási kategóriába sorolt, mely a tervezett beruházásnak a 2012-ben 

megváltozott jogszabályi környezet miatt már nem megfelelő –gazdasági jellegű rendeltetés 

elhelyezhetősége a településközponti vegyes területfelhasználáson belül már nem megengedett-, 

így szükségessé válik a hatályos TSZT vonatkozásában egy új területfelhasználási kategória 

meghatározása.  

2.2.2. A hatályos HÉSZ vonatkozásában 

A hatályos HÉSZ alapján a terület Vt-MFK jelű településközponti vegyes területbe tartozik, 

azonban ezen építési övezet előírásai nem teszik lehetővé a tervezett fejlesztés megvalósulását. 

A fejlesztések érdekében szükséges a vonatkozó HÉSZ és annak Szabályozási tervi 

mellékletének módosítása a településszerkezeti tervi változásokkal összhangban.  

A rendeltetésmód váltással és az ezzel együtt járó átalakításokkal érintett épületek 

műemlékvédelmi szempontból nem védettek, azonban a telek, melyen állnak igen, ezért a 

tervkészítés során az illetékes Örökségvédelmi Hivatal szakemberei bevonásra kerültek. 

2.3.Telekméret, beépítési paraméterek tekintetében 

A tervezési terület része egy majd’ 1 hektáros, 916/31 hrsz-ú telek  (melyen a kastély és a nem 

védett toldalék épületek állnak), valamint egy 0,25 hektáros, 916/32 hrsz-ú telek, melyen a 

gazdasági épület áll. A fejlesztés a nagyobb telket érinti, azonban a védett kastély 

épületegyüttese, valamint az arra „ráépült”, nem védett épületek egymástól  telekmegosztással 

történő leválasztása a jelenlegi fejlesztési elképzelések, valamint a távlati (kastély programon 

való indulás feltételei) kastély hasznosítási elképzelések megvalósíthatóságához 

elengedhetetlenül szükséges. 

A vizsgált terület jelenlegi beépítési paraméterei a legnagyobb beépítettség, a szintterületi 

mutató és az építménymagasság tekintetében megfelelnek a hatályos előírásoknak.  

2.4. Természetvédelmi és zöldfelületi vizsgálatokkal kapcsolatban 

A terület országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területet, európai 

közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területet (Natura 2000 területet), 
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országos ökológiai hálózat övezetét, illetve egyéb táj- és természetvédelmi szempontból 

értékes területet nem érint.  

A tervezési terület mindkét telke nagyarányú zöldfelülettel rendelkezik, így megfelelnek a 

hatályos övezetben előírtaknak.  

2.5. A meglévő épületállománnyal kapcsolatban 

A vizsgált területen a meglévő épületállományt jellemzően földszintes épületek alkotják, 

túlnyomó része funkció nélküli, kihasználatlan és felújításra szorul. A tervezési terület ad 

helyet két műemléki védelem alatt álló épületnek is: a 916/31 hrsz.-ú telken a Fekete-kastély 

épülete áll, míg a 2012-ben a telekcsoport újraosztás során létrejött 916/32 hrsz.-ú telken a 

kastélyhoz tartozó Gazdasági épület áll védelem alatt. A változással érintett épületek műemléki 

védettséget nem élveznek. 

 

2.6. A közlekedéssel kapcsolatban 

A tervezési terület elérését a Zrínyi utca és a Széchenyi tér biztosítja. Jelentősebb csomópont, 

lámpás kereszteződés a terület közvetlen környezetében nem található. Az úthálózat mind a 

gyalogos, mind pedig a kerékpáros forgalmat kellő mértékben képes lebonyolítani.  

A terület közúti és tömegközlekedési kapcsolatai megfelelőek.  

Parkolás tekintetében elmondható, hogy a területen jellemzően telken belül történik a 

parkolás.  

2.7. A közműellátottsággal kapcsolatban 

A fejlesztési területe a közműellátottság megfelelő. 

2.8. A környezetvédelemmel kapcsolatban 

A fejlesztéssel érintett területen, illetve annak közvetlen környezetében nincs olyan 

tevékenység, létesítmény, amely jelentős mértékű negatív környezeti hatást eredményez sem 

levegőminőség, sem talaj, és felszíni és felszín alatti vizek minőségének tekintetében.  
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1. Településrendezési javaslatok 

1.1. A módosítandó elemek összefoglalása 

A tervezési területen tulajdonosi szándék szerint a jelenleg használaton kívüli épületekben 

funkcióváltás keretében glutén, laktóz és cukormentes édesipari termékek előállítása, azaz 

cukrász üzemben különleges eljárást igénylő sütemények készítése és nagykereskedelmi 

árusítása tervezett.  

A fejlesztés a jelenleg hatályos településrendezési tervek között nem valósítható meg, így 

Csabrendek Nagyközség hatályos Településszerkezeti Tervének, valamint a Helyi Építési 

Szabályzat kismértékű módosítása szükséges a területre vonatkozó, a település övezeti 

rendszerébe illeszkedő és a fejlesztési céloknak megfelelő területfelhasználási kategória és 

építési övezet képzésével.  

1.2. A területrendezési tervekkel való összhang igazolása 

Mivel a fejlesztési terület teljes egészében a városias települési térség területébe esik, így sem 

mezőgazdasági-, sem erdőgazdálkodási térség igénybevétel nem történik. A térségi övezetek 

közül az Országos vízminőség-védelmi terület övezete érinti. A vízminőség védelmi előírásokat 

a HÉSZ tartalmazza.  

1.3. A Településszerkezeti Terv módosítása 

A fejlesztés megvalósulása érdekében a hatályos TSZT szerint Vt – Településközponti vegyes 

területbe sorolt 916/32 hrsz.-ú telket a módosítás során teljes egészében, míg a 916/31 hrsz.-ú 

telket a TSZT-M1 Településszerkezeti terv módosítási javaslata c. tervlapon látható módon, a 

kastély épületének leválasztásával Gá – Általános gazdasági terület területfelhasználási 

kategóriába javasolt sorolni. A kastély leválasztott telkét továbbra is Vt – Településközponti 

vegyes terület  területfelhasználási kategóriában javasolt tartani.  

 

A módosítás során 0,81 ha Vt – Településközponti vegyes terület területfelhasználási egységbe 

sorolt terület kerül átsorolásra Gá – Általános gazdasági terület területfelhasználási egységbe.  

HATÁLYOS TERÜLETFELHASZNÁLÁS 
TERÜLET 

(ha) 
 TERVEZETT TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

Vt- Településközponti vegyes terület 0,81 ha → Gá – Általános gazdasági terület 

 

Beépítésre nem szánt területen további új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik és 

beépítésre szánt területen sem történik új, beépítésre nem szánt terület kijelölése. 

Lásd: TSZT-M1 Településszerkezeti terv módosítási javaslata c. Tervlap 

 

1.4. A Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv módosítása 

A fejlesztéssel érintett területen a beruházás megvalósulása érdekében szükséges Csabrendek 

Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának a módosítása, új építési övezet képzése és a beépítési 

paraméterek pontosítása. A 916/31 hrsz.-ú telek egy része, illetve a 916/32 hrsz.-ú telek 

egésze Gá – Általános gazdasági terület övezetébe sorolandó az SZT-M1 Szabályozási tervlapon 

látható módon. Az övezethatár egyben javasolt telekhatár is.  
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Csabrendek Nagyközség Helyi Építési Szabályzata még nem rendelkezik Gá – Általános 

gazdasági építési övezettel, mely lehetővé tenné a tervezett fejlesztést, így szükségessé válik 

egy új építési övezet bevezetése, mely övezet előírásait az alábbi táblázat foglalja össze: 

 a b c d e f g h 

1 

 

 

 

Építési övezet 

jele 

A kialakítható telek Az építési övezetben 

2 legkisebb 

területe 

kialakítható 

legkisebb 

telek- 

szélessége/ 

mélysége 

a beépítési 

mód 
a beépítettség 

megengedett 

legnagyobb 

mértéke  

az épület-

magasság 

megengedett 

legkisebb -

legnagyobb 

mértéke 

a 

zöldfelület 

legkisebb 

mértéke 

a szintterületi 

mutató 

maximuma 

3  (m2) rövidítés (m2) (%) (m) (%) (m2/m2) 

 Gá 2 000 - O 30 3,0 -5,5 40 0,3 

 

Az új építési övezet előírásai a beépítésnek megfelelően oldalhatáron álló beépítési módot, 

2000 m2 legkisebb kialakítandó telekméretet, a meglévő zöldfelület megtartása végett 40 %-os 

minimális zöldfelületi arányt határoz meg. A tervezett módosítással a megengedett legnagyobb 

beépítés az építési övezet változásával nem módosul, értéke 30 % marad. 

A 916/31 hrsz.-ú telekből a kastély részére leválasztott telekrész a továbbiakban is Vt-MFK – 

településközponti vegyes terület építési övezetben tartandó, azonban a paraméterek a 

telekalakítás során létrejövő új telek paramétereit figyelembe véve az alábbiak szerint 

módosulnak: 

 a b c d e f g h 

1 

 

 

 

Építési övezet 

jele 

A kialakítható telek Az építési övezetben 

2 legkisebb 

területe 

kialakítható 

legkisebb 

telek- 

szélessége/ 

mélysége 

a beépítési 

mód 
a beépítettség 

megengedett 

legnagyobb 

mértéke  

az épület-

magasság 

megengedett 

legkisebb -

legnagyobb 

mértéke 

a 

zöldfelület 

legkisebb 

mértéke 

a szintterületi 

mutató 

maximuma 

3  (m2) rövidítés (m2) (%) (m) (%) (m2/m2) 

 
Vt-MFK 

12 000 

3 000 

kialakult 

- 
K 

30 

40 
/ - 4,5 

50 

40 

0,3 

0,4 

 

A tervezett beruházás során a már meglévő szabályozási elemek, mint a műemléki védettség 

illetve a nyílt karszt területe továbbra is korlátozó tényezőként jelenik meg a tervezési 

területen.  

 

Lásd: SZT-M1 Szabályozási tervlap c. Tervlap 

 

1.5. Beépítési és környezetalakítási javaslat 

A tervezett cukrász üzem a két, műemlékileg védett épület között található, védettséget nem 

élvező épületek újrahasznosításával, kismértékű átalakításával tervezett. A Kastély épület 

együttese és a fejlesztéssel érintett épületek közötti telekhatár rögzítéssel a műemléki értékek 

védelme nem sérül. 

 

Az újonnan kialakuló telek gazdasági bejárata a Zrínyi utca felől történik majd a Széchenyi tér 

felé történő kijutással. A ki-, és behajtók a cukrászüzem termékgyártásához szükséges 

alapanyagokat szállító-, (heti kétszer 7,5 tonnás teherautó), illetve a késztermék 
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nagykereskedelmi szállítását végző gépjárművek (heti kétszer 7,5 tonnás teherautó), 

közlekedését szolgálják a személyzeti autók telken belüli megközelítése mellett.  

A belső udvar mérete a tehergépjárművek várakoztatására, megfordulása elegendő, míg a 

személyzeti parkolók a telken belüli közlekedő felületek mellett, merőleges beállókkal 

kialakíthatók. 

 

Az előírások szerinti minimális zöldfelület a jelenlegi növényállomány megtartásával, 

karbantartásával biztosítható. 

 

A sütőipari üzem az egykori teke-pálya épületében kap helyet, annak belső átalakításával, míg 

az egykori munkásszálló épületében és a garázsok helyén felépülő új épületben raktár kerül 

kialakításra. 

 

Az üzem tervezetten 5 fő foglalkoztatására ad lehetőséget, mely a helybeni munkavállalás 

lehetőségét erősíti. 

 

A telekalakítással leválasztással kerülő kastély épületegyüttes felújítását a tulajdonosok a 

közeljövőben induló „kastély program” pályázaton keresztül kívánják felújítani és látogatható 

múzeumként hasznosítani, valamint a kiszolgáló épületek valamelyikében, a kastély udvaráról 

nyílóan egy bemutató termemmel egybekötött cukrászda-kávézó kialakítása és üzemeltetése a 

cél. 

 

A tervezés során az illetékes Örökségvédelmi Hivatal osztályvezetőjével személyes egyeztetés 

történt, melyet helyszíni szemle is követett. A Hivatal a tervezett telekalakítás és a szóban forgó 

épületek tervezett újrahasznosítása ellen (kastély-múzeum és cukrász üzem) előzetesen 

kifogást nem emelt. 

 

2. Tájrendezési és zöldfelületi javaslatok 

2.1. Táj- és természetvédelem 

A terv nem javasol olyan változtatási szándékot, mely jelentős hatást gyakorolna a tervezési 

terület tájképi megjelenésére. A módosítással érintett területen nem található országosan 

védett természeti terület, országosan vagy helyileg védett érték és az ökológiai hálózat 

területeit sem érinti. 

2.2. Biológiai aktivitásérték változása 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben 

meghatározott biológiai aktivitás értékét a területek biológiai aktivitási értékének számításáról 

szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet szerint kell számítani.  Az Étv. 8.§ (2) b) bekezdésében 

megfogalmazott előírások szerint „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg 

a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás 

értékéhez képest nem csökkenhet.” A tervezett változás azonban nem eredményez új 

beépítésre szánt terület kijelölését, így a biológiai érték számítása nem szükséges.  
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2.3. Zöldfelületi javaslatok 

A fejlesztéssel érintett 916/31 hrsz.-ú telek esetében a beruházás megvalósulásával csökken a 

zöldfelület arány. A telekmegosztás után a kastély telke továbbra is megfelel a hatályos 

övezetben előírtaknak. A fejlesztéssel érintett, újonnan kialakított telek zöldfelületi aránya is 

eleget tesz a módosítás során meghatározott új övezetben előírt minimum 40 % zöldfelületi 

értéknek, azonban esztétikai, környezetminőségi szempontok alapján, valamint a zavaró 

hatások megelőzése érdekében a megmaradó zöldfelületen egy részén többszintes 

növényállomány telepítése javasolt. 

Növénytelepítéskor az adott tájra jellemző, őshonos fajok alkalmazandók. Fontos szempont, 

hogy extenzíven fenntartható, az élőhelyi adottságoknak megfelelő környezettűrő növények 

kerüljenek telepítésre.  

3. Környezetvédelmi javaslatok 

3.1. Levegő-tisztaság védelem 

A területeken kizárólag olyan tevékenység folytatható, olyan létesítmény létesíthető, 

üzemeltethető, amelynek légszennyezőanyag-kibocsátása a mindenkor hatályos 

jogszabályokban előírt határértéket nem lépi túl.  

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) sz. Korm. rendelet és a légszennyezettségi 

határértékekről, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 

pontforrások kibocsátási határértékéről szóló 4/2011. (I. 14.) sz. VM rendelet előírásait kell 

alkalmazni.  

 

3.2. Talaj, felszíni- és felszín alatti vizek védelme 

A területen jelenlegi vagy múltbéli tevékenységből adódó talajt vagy talajvizet érintő 

jelentősebb terhelés nem feltételezhető. Ennek ellenére a tereprendezések és építkezések 

során a kitermelt talaj minőségét meg kell vizsgálni. A vizsgálati eredmények alapján dönthető 

el a kitermelt talaj elhelyezésének a módja. Az építési tevékenység megkezdését megelőzően 

gondoskodni kell a humuszos termőréteg megmentéséről, összegyűjtéséről, deponálásáról és 

újrahasznosításáról. Lehetséges mértékig helyben kell a letermelt humuszos termőréteget 

felhasználni.  

A tervezett átalakítások és funkciók alapvetően nem hordoznak magukban talajszennyező 

tevékenységet, talajszennyező funkciók megjelenését megengedő övezetek kijelölése nem 

történik. A fejlesztés megvalósítása során a talajszennyezés kockázata, mind a létesítés, mind 

az üzemeletetés során a hatályos, vonatkozó, környezetvédelmi előírások betartásával 

megelőzhető. 

Semmilyen tevékenység nem folytatható a területen, amely a víz és a talaj határérték feletti 

károsodását okozhatja. A telepítendő tevékenységek vonatkozásában a felszín alatti vizek és a 

talaj védelme érdekében a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok (jelenleg a 219/2004. 

(VII.21.) Korm. rendelet) előírásait be kell tartani. A tervezett tevékenység felszíni vizet nem 

veszélyeztet, ivóvízbázis védőterülete nem érint. A terület nyílt karszt területével érintett, 

azonban a karsztvíz természetes védelmét nem gyengíti a tervezett tevékenység.  
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3.3 Zaj- és rezgésterhelés 

A tervezési területen belül meglévő rezgés- és zajszennyezést okozó tényező a fejlesztéssel 

érintett terület közvetlen környezetében nem található. A tervezés során nem kerül 

kialakításra olyan létesítmény, mely jelentős zaj- és rezgésterhelést eredményez.  

 

Új közlekedési zajforrás létesítése esetén a meglévő védendő területen, illetve meglévő utak 

esetén új védendő terület kijelölésekor a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM – a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló együttes rendelet 3. mellékletének 

határértékeit kell figyelembe venni. 

3.4. Hulladékgazdálkodás 

A hulladékgazdálkodás szempontjából figyelembe kell venni a mindenkor hatályos 

jogszabályokat (jelenleg a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt), betartva annak a 

hulladékkezeléssel és hulladékhasznosítással kapcsolatos előírásait.  

A településen keletkező kommunális szilárd hulladék elhelyezéséről és elszállításáról a 

településen működő szervezett hulladékgyűjtési rendszer keretein belül kell továbbra is 

gondoskodni.  

A várható építkezések során keletkező építési törmelék kezelése külön figyelmet igényel. A 

szükségessé váló feltöltések, tereprendezések kizárólag hulladéknak nem minősülő anyagok 

felhasználásával történhetnek.  

4. Közlekedési javaslatok 

4.1. Közúti közlekedéshálózati javaslat 

A terület megközelítését a Zrínyi utca és a Széchenyi tér biztosítja. A tervezett beruházás által 

generált minimális forgalomnövekedést a környező úthálózat biztonsággal képes elvezetni. 

4.2. Közúti közösségi közlekedés 

A terület tömegközlekedési kapcsolatokkal jól ellátott, így további járat bevezetésére, illetve 

fejlesztésére nincsen szükség. 

4.3. Kerékpáros és gyalogos közlekedési javaslat 

A terület határoló Széchenyi téren és Zrínyi utcán kiépített kerékpárút, önálló kerékpársáv 

illetve kiépített gyalogos járda nem található. A kerékpáros és gyalogos forgalom bonyolítása a 

meglévő közterületi utakon, a közúti közlekedéssel együtt történik, melyek a módosítást 

követően is alkalmasak mind a gyalogos, mind pedig a kerékpáros forgalom biztonságos 

elvezetésére.  

4.4. Parkolási javaslat 

A telken belüli parkolás esetében minden esetben az OTÉK 4. sz. melléklete szerinti minimális 

parkoló kiépítése szükséges. A fejlesztés következtében történő funkcióváltás során összesen 

3db új parkolóhely létesítése kötelező. 
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Az OTÉK 4. sz. mellékletében rögzített parkolási igény: 

„Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani:  
… 
 11.) ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység gyártó, szerelő helyiségeinek minden megkezdett 
200 m2-e után, 
12.) raktározási önálló rendeltetési egység raktárhelyiségeinek minden megkezdett 1500 m2-e 
után, ” 

 

Funkció OTÉK szerint elhelyezendő személygépkocsi (db) 
Összesen 

(db) 

édesipari 

tevékenység 
1db minden megkezdett 200 m2-e után 2 db 

raktározás 1db minden megkezdett 1500 m2-e után 1 db 

 

5. Közművesítési javaslatok 

Általánosságban elmondható, hogy a módosítással érintett területen energia, vízi közmű, 

valamint táv- és hírközlési hálózata megfelelően kiépített. A tervezett beruházás megvalósulása 

során jelentős háttérfejlesztés nem szükséges, a meglévő közműhálózat a várható igényeket 

előreláthatólag teljes mértékben ki tudja elégíteni. 

A tervezett beruházás során a telken belül növekszik a burkolati arány, mely a csapadékvíz 

elvezetését nehezíti. Ennek megoldása érdekében a fejlesztés során olyan burkolatok 

alkalmazása javasolt, mely a csapadékvíz megfelelő elvezetését biztosítja.  

Tekintettel arra, hogy a terület teljes egészében ellátott mind vezetékes, mind pedig vezeték 

nélküli távközlési hálózattal, így jelentősebb fejlesztésre nem kell számítani a területet határoló 

utak mentén.  
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