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I. BEVEZETÉS 
 

 
Jelen terv elkészítésével Lepsény Nagyközség Önkormányzata a Város és Ház Bt.-t bízta meg, mint a hatályos terv 
készítőjét.  
Lepsény Nagyközségi Önkormányzat az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt-vel Együttműködési megállapodást kötött, 
melynek lényege hogy az önkormányzat a tulajdonában lévő 060 hrsz-ú területből 25.874 m2 nagyságú területet értékesít 
egy 132/22 kV transzformátor állomás létesítése céljából és a területet átminősíti ennek érdekében.  
Erről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 76/2022. (III.29.) határozatával döntött (ld. mellékletben.  
 
Magyarország Kormánya a Danube InGrid projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, valamint a Danube InGrid projekt kiemelten közérdekű 
beruházássá nyilvánításáról szóló 778/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította, ezért jelen módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti „Tárgyalásos eljárás” szabályai szerint kerül 
véleményezésre.  
 
 

A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 45.§ (2) 
bekezdése alapján az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 
jelmagyarázatának figyelembevételével készül.  
 

 
A módosítással érintett terület: külterület 060 hrsz-ú telek. 
 

A módosítás célja: 132/22 kV-os transzformátor alállomás építése a 060 hrsz-ú telek észak-keleti részén. A különleges 
terület – lőtér terület (KI) egésze és a szomszédos korlátozott használatú mezőgazdasági terület (Mko) 0,8 ha-os, összesen 
2,58 ha-os része különleges beépítésre nem szánt közműterületbe (Kb-kö) kerül. (A módosítás során új beépítésre szánt 
terület nem keletkezik). A területen villamos alállomás, annak műtárgyai, műszaki és biztonsági berendezései, valamint az 
üzemeltetéshez szükséges épületek, építmények elhelyezését kell biztosítani.  
 
A módosítás hatása: A módosítás közcélú hálózati beruházás érdekében szükséges, a környezetre jelentős káros hatása 
nem lesz.  
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II. ELŐKÉSZÍTÉS 

 
2.1 TERVI ELŐZMÉNYEK VIZSGÁLATA 

 

 
2.1.1 Lepsény Településszerkezeti Terve 
 

A 2006 áprilisában a 29/2003. (IV.04.) Kt határozattal elfogadott Településszerkezeti tervet a Város és Ház Bt készítette 
(Vezető tervezők: Bárdosi Andrea, Lázár Tibor).  
A terv több ízben – kisebb területeken - módosult. Jelen módosítás külterületi területhasználatokat érint.   

 

  
Hatályos Településszerkezeti terv részlet a módosítás területének jelölésével 

 
A 060 hrsz-ú terület a hatályos szerkezeti terven különleges terület – lőtér területbe és korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület területbe tartozik. A tervezett transzformátor állomás a telek északi részén kerülne kialakításra, a Kl 
jelű különleges terület - lőtér és kismértékben korlátozott használatú mezőgazdasági terület övezetben. A telket korlátozott 
használatú mezőgazdasági terület veszi körül, észak-nyugat felől erdő terület határolja.  
Tervezési területtől keletre halad a (Paks) – (Litér) I. 400 kV-os átviteli hálózati távvezeték és a (Inota-Siófok 132 kV-os 
távvezeték.  
A területet régészeti terület nem érinti a terv alapján.  

 
 
 

2.1.2. Lepsény Szabályozási Terve   
 
Lepsény Nagyközség Helyi Építési Szabályzatát és annak mellékleteként a Szabályozási terveket a 6/2006 (IV.7.) 
rendelettel hagyta jóvá Lepsény Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete.  
A Szabályozási terveket a Város és Ház Bt készítette (Vezető tervező: Bárdosi Andrea). A 2006 óta készített módosításokat 
szintén a Város és Ház Bt. készítette.  
 
A módosítások egységes szerkezetbe szerkesztése is megtörtént 2016-ban, mely a település honlapján (önkormányzati 
rendeletek és dokumentumok/ 2016 évi rendeletek) illetve a Nemzeti Jogszabálytárban is megtalálható.  
 

A Szabályozási terv Kl jelű különleges terület – lőtér és Mko jelű korlátozott használatú mezőgazdasági terület 
övezetbe sorolta a vizsgált területet. 
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Szabályozási terv kivonata 

 
A HÉSZ 14. §-a alapján:  

„Különleges terület – Lőtér (Kl) 

(1) A területen a funkciónak megfelelő épületek és építmények helyezhetők el. 

(2) Az épületek elhelyezésének övezeti előírásai a következők: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(3) Az építési övezetekben épületelhelyezés min. 10 m-es előkert betartásával történhet.” 
 

A HÉSZ 23. §-a alapján:  

 
(1) Korlátozott használatú mezőgazdasági területek a táj- és természetvédelmi, ökológiai, tájkarakter-védelmi, vízminőség-
védelmi szempontból érzékeny, továbbá mély fekvésű, vízállásos Mko jellel szabályozott mezőgazdasági területek. 
(2) A területen telekosztással kialakítható telek (földrészlet) területe 10 000 m2-nél kisebb nem lehet. 
(3) Az övezetek területén új épületek, terepszint alatti építmények nem létesíthetők. 
(4) Korlátozott használatú mezőgazdasági területen kerítés nem létesíthető. 
 
 
 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti 

jele 

beépítés 

módja 

legnagyobb 

beépítettsége % 

épületek 

legnagyobb építménymagassága 
(m) 

legkisebb 
területe 

m2 

minimális 

zöldfelületi 
aránya % 

Kl SZ 30 4,5 1 ha 40 

SZ - szabadonálló beépítés 
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2.1.3. Területrendezési tervek 
 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MATrT) 
Második része (II. Fejezete) szól az Országos területrendezési tervről. A 2. melléklet az Ország Szerkezeti terve, melyen 
Lepsény igazgatási területe települési térségben, mezőgazdasági térségben és kismértékben erdőgazdálkodási térségben 
fekszik. Az országos infrastruktúra hálózatok közül a települést az M7 és M8 autópálya illetve a 7-es főút nyomvonala 
valamint az országos törzshálózati vasúti pálya  nyomvonala érinti.  Az érintett terület mezőgazdasági térségben fekszik.  

  

Az Ország Szerkezeti terve (vonalvastagság nélkül) Az Ország Szerkezeti terve (eredeti vonalvastagságokkal) 

 

 

 

 

Az ország szerkezeti tervének részlete (2. sz. melléklet) 

 

Az Országos Övezeti terv övezeteit a táblázat tartalmazza, jelölve, érintett-e a település, ill. a módosítással érintett terület.  

Az Otrt övezetei Települési érintettség Terület érintettsége 

1. Ökológiai hálózat magterülete (3.1.) Igen Igen 

2. Ökológiai hálózat ökológiai folyosója (3.1.) - - 

3. Ökológiai hálózat pufferterülete (3.1.) - - 

4. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3.02.) - - 

5. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete* - - 

6. Erdők övezete (3.03.) - - 

7. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete* - - 

8. Tájképvédelmi terület övezete* - - 

9. Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 
(3.04.) 

- - 

10. Vízminőség-védelmi terület övezete* - - 

11. Nagyvízi meder övezete* - - 

12. VTT tározók övezete* - - 

13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete (3.05.) - - 
*  az övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet állapítja meg 
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A települést érintő övezetek a következőkben bemutatásra 
kerülnek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Fejér Megye Közgyűlésének 7/2020. (II.28.) rendelete a Fejér Megye Területrendezési Tervéről  
 

  

Térségi szerkezeti terv  Térségi szerkezeti terv (nagyítás) 

 

 

  
A módosítással érintett terület települési térségben  (a lőtér területe) és mezőgazdasági térségben fekszik.  

 
 

 
Országos ökológiai hálózat magterülete 
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Lepsényre vonatkozó övezeti érintettségek a következők: 
 

Fejér megye TRT térségi övezetei 
Érintettség 
(Lepsény) 

A módosítás 
érintettsége  

3.1. Ökológiai hálózat magterületének, pufferterületének, ökológiai 
folyosójának övezete 

Igen Igen 

3.2. Kiváló és termőhelyi adottságú szántók övezete  Igen - 

3.3. Erdők és erdőtelepítésre javasolt terület övezete Igen - 

3.4. Tájképvédelmi terület övezete - - 

3.5. Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete  - 
 
- 

3.6. Vízminőség-védelmi terület övezete - - 

3.7. Nagyvízi meder övezete - 
- 
 

3.8. Honvédelmi és katonai célú terület övezete  - - 

3.9. Ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések  Igen - 

3.10 Rendszeresen belvízjárta terület övezete Igen - 

3.11 Földtani veszélyforrás terület övezete - - 

3.12 Felzárkóztatandó belső periféria övezete által érintett települések - - 

3.13 Turizmus szempontjából kiemelt, fejlesztendő övezet által érintett 
települések 

- - 

3.14 Megyei jogú városok vonzáskörzete gazdaságifejlesztési övezete 
által érintett települések 

- - 

3.15 Borvidéki és kertgazdálkodási fejlesztési övezet által érintett 
települések 

Igen - 

3.16 Kulturális örökségi-történeti fejlesztési övezet által érintett 
települések 

- - 

3.17 Majorsági térség övezete által érintett települések - - 

3.18 Karsztvízszint emelkedésével érintett terület övezete által érintett 
települések 

- - 

3.19 Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület 
övezete 

Igen - 

 
Lepsényre vonatkozó, érintett övezetek részletei az alábbiak:  

   

Ökológiai hálózat magterületének 
övezete 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete Borvidéki és kertgazdálkodási 
fejlesztési övezet 

Az utóbbi kettő csak a települési érintettséget jelzi, a területet nem érintik.  
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2.2. FEJLESZTÉSI IGÉNYEK, BEÉPÍTÉSI, VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK 
 
Lepsény Nagyközségi Önkormányzat a hatályos Településrendezési eszközök módosítását tervezi a külterület 060 hrsz-ú 
területen. A belterülettől több, mint 750m-re észak-nyugatra, a 7207-es számú közút (Balatonfőkajárra vezető út) mentén az 
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., a helyi villamos energia hálózat korszerűsítése érdekében transzformátor 
alállomás építését tervezi. A tervezett transzformátor alállomás kialakításához szükséges terület 2,58 ha. A 060 hrsz-ú 
terület összesen 6,27 ha, kivett Állami terület I. művelési ágú, lőtérként korábban állami katonai célú használatban volt.  
 
Lepsény Nagyközségi Önkormányzat az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt-vel Együttműködési megállapodást kötött, 
melynek lényege hogy az önkormányzat a tulajdonában lévő 060 hrsz-ú területből 25.874 m2 nagyságú területet értékesít 
egy 132/22 kV transzformátor állomás létesítése céljából és a területet átminősíti ennek érdekében.  
Erről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 76/2022. (III.29.) határozatával döntött (ld. mellékletben.  
 
Magyarország Kormánya a Danube InGrid projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, valamint a Danube InGrid projekt kiemelten közérdekű 
beruházássá nyilvánításáról szóló 778/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. 
 
„A Danube InGrid projekt az elmúlt évek legnagyobb- és egyben a leginkább jövőbe mutató hálózatfejlesztési beruházása.  
Okos megoldásokkal fejleszti a villamosenergia-hálózatot az E.ON csoport az Északnyugat-Dunántúlon és Szlovákia 
nyugati részén. A cél, hogy intelligens megoldásokkal kezeljék az energiatermelés és a felhasználási csúcsok közötti idő- és 
térbeli különbségeket, egyensúlytalanságokat. Ehhez a legmodernebb adatfeldolgozó- és továbbító, illetve 
infokommunikációs technológiákat – úgynevezett ICT megoldásokat – dolgoznak ki. A rohamosan növekvő megújuló 
kapacitás hálózati csatlakozása érdekében pedig mikroállomásokat építenek. A rendszer részeként okos hálózati 
eszközöket telepítenek, így vonják be őket energiafogyasztásuk, illetve energiatermelésük vezérlésébe. Az elosztóhálózatok 
intelligens felügyelete lehetővé teszi, hogy minél nagyobb számban csatlakozhassanak a villamosenergia-hálózathoz a 
megújuló alapú vagy elosztott villamosenergia-termelő kapacitások. 
 
Az intelligens hálózati technológia lényege, hogy ugyanúgy alkalmazkodik a fogyasztói oldal szokásaihoz, mint a termelők 
igényeihez. Így a vállalat rugalmasabb szolgáltatást nyújt ügyfeleinknek, miközben a környezetvédelmi, fenntarthatósági 
szempontok is nagyobb hangsúlyt kaphatnak.” (Forrás: E-on.hu) 
 
A módosítással érintett terület: a 060 hrsz-ú földrészlet, ennek északi részére kerülne a tervezett transzformátor 
alállomás. 

 

    

A vizsgált terület alaptérképen (adatszolgáltatás) és légifelvételen (Google Earth) 

 



LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA –VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2022 JÚNIUS 

11 

 

 
A telek előzetes kitűzési vázlata, rajra az alállomás tervezett elhelyezkedése 

 
 
Elkészült a 060 hrsz-ú telek telekalakítási vázrajza is, mely az alábbi:  
 

 
 

 



LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA –VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2022 JÚNIUS 

12 

A tervezett alállomáson a tevékenység megvalósításához kiszolgáló műszaki berendezéseken kívül egy földszintes épület 
(kapcsolóépület) is elhelyezésre kerül, melynek rendeltetése a működtetéshez kapcsolódik. Területe kb. 258 m2. Az épület 
téglából, vakolt felülettel, alacsony hajlásszögű tetővel, Lindab trapézlemezes fedéssel készül. Tetőfelületén napelemek 
kerülnek elhelyezésre.  

 

Az alállomás elrendezési rajza (forrás: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt) 
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A kapcsoló és vezénylőépület földszinti alaprajza (forrás: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt) 

 

 

 

 

Homlokzatok (forrás: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt) 
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III. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

 
 

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének ../2022 (…...).sz. határozata 
a Településszerkezeti terv módosításáról 

 
 
Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező 
Településszerkezeti tervmódosítás szöveges leírását (1. sz. melléklet) valamint a tervlap módosításait (2. számú 
melléklet).  
 

 
 Felelős: Salamon Béla polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
 
 

1. számú melléklet a ../2022. (…) sz. határozathoz 
 

A Településszerkezeti terv leírása 
 

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2006. (IV.04) Ökt. sz. határozattal megállapított 
Településszerkezeti terve az alábbiak szerint módosul: 
 
A 060 hrsz-ú terület északi felén, 2,6 ha területű terület a különleges terület – lőtér terület (KI) és a korlátozott 
használatú mezőgazdasági terület (Mko) helyett különleges beépítésre nem szánt - közműterületbe (Kb-Kö) 
kerül. A területen közművek, villamos alállomás, annak műtárgyai, műszaki és biztonsági berendezései, valamint 
az üzemeltetéshez szükséges épületek, építmények elhelyezését kell biztosítani. 
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1. melléklet a ../2022 (..) határozathoz 
 

 
 

A Településszerkezeti terv módosítása 
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Lepsény község Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2022. (……) önkormányzati rendelete  

Lepsény Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 6/2006.(IV.7.) Önk. rendeletének módosításáról  
 
 

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 38.§ (2) bekezdés a-c) pontjaiban biztosított jogkörében eljáró államigazgatási szervek és partnerek 
véleményének kikérésével valamint a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:  
 

1. § Lepsény Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2006. (IV.7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet.) mellékletét képező SZT-2 jelű Szabályozási terv az e rendelet 1. mellékletén a „szabályozott terület határa” által 
jelölt részterületekre vonatkozó normatartalma helyébe e rendelet 1. melléklete szerinti részterületek normatartalma lép. 

2.§ A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 „Lepsény területén a beépítésre nem szánt területek az építési használatuk általános jellege valamint sajátos építési 

használatuk szerint a következő területfelhasználási egységek közé sorolandók: 
 

a) Zöldterület  (Z) 
b) Erdőterület  

 ba) védelmi (Ev) 
 bb) gazdasági  (Eg) 

c) Mezőgazdasági terület 
 ca) általános mezőgazdasági (Má) 
 cb) kertes mezőgazdasági (Mk) 
 cc) korlátozott használatú mezőgazdasági (Mko) 

d) Vízgazdálkodási terület (V) 
e) Közlekedési terület 

     ea)  vasút (Kök) 
   eb) közút (Köu) 

f) Különleges terület  
fa) inert hulladékhasznosító  (Kb-ih) 
fb) közműterület (Kb-kö) 
 

 
3.§ A Rendelet kiegészül a következő alcímmel: 
 

„Különleges terület – közmű (Kb-kö) 
 
 25/B. § (1) A Szabályozási terven „Kb-kö” jellel szabályozott különleges terület közműterület övezetben a közmű 

létesítmények,  villamos alállomás, annak műtárgyai, műszaki és biztonsági berendezései, valamint az üzemeltetéshez 
szükséges épületek, építmények létesíthetők.  

 (2) Az (1) bekezdésben felsorolt rendeltetésnek megfelelő építmények a következő előírások szerint létesíthetőek: 
a) Beépíthető telek területe:  min. 1 ha 
b) Beépítési mód:      szabadonálló 
c) Beépítettség mértéke:      max. 2 %,  
d) Épület építménymagassága   max. 4,5 m” 
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4 §. (1)  E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
(2)  Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni. 
 
 

 
Kihirdetés napja:   

 
 
 
 
 
 
 Salamon Béla                     Dr. Szüts Dóra Katalin 
 polgármester                  jegyző 
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1. melléklet a ../2022. (.....) önkormányzati rendelethez 
 

 
SZT-2 jelű Szabályozási terv módosítása 
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IV. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

 
4.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT 
 

A jelen településrendezési tervmódosítások a 2005-ben elfogadott Településfejlesztési koncepció módosítását nem igénylik, 
az abban foglalt fejlesztési célokkal nem ellentétesek.  
 

 
4.1.1. Településszerkezeti összefüggések 
 
 

A tervezett hálózati településszerkezeti elemek nyomvonal módosítása nem szükséges, a módosítások meglévő és 
tervezett fő településhálózati elemeket nem érintenek.   
 

 
4.1.2. Területfelhasználás és a szabályozás indoklása 
 

A jelen módosítás a Településszerkezeti terv módosításával is jár.  
 

     
Hatályos és tervezett Településszerkezeti terv részlet a módosítás területének jelölésével 

 
A tervezett alállomás miatt a különleges terület - lőtér terület és a korlátozott használatú mezőgazdasági terület átsorolására 
kerül sor különleges beépítésre nem szánt közműterületbe. A terület művelési ága jelenleg kivett Állami terület 
I.művelési ágú, lőtérként korábban állami katonai célú használatban volt. A Településszerkezeti terven a jelmagyarázat 
kiegészítése is szükséges, más módosítás nem történik.  
A közműterület az 1,5 ha-os különleges lőtér és a csaknem 1,1 ha-os korlátozott használatú mezőgazdasági terület 
átsorolásával jön létre.  
 
Az alállomás területének a megközelítése a 7207. számú közútról történik, módosítást nem igényel.  
 

A módosításra kerülő szabályozási tervben az övezet a Kb-kö jelet kapja. Az övezetben csak a közmű létesítmények,  
villamos alállomás, annak műtárgyai, műszaki és biztonsági berendezései, valamint az üzemeltetéshez szükséges épületek, 
építmények létesíthetők.  
A HÉSZ 17. §-a kiegészül, azaz a beépítésre nem szánt területek felsorolása kiegészül az új övezettel. Az új övezet a 25/B. 
§-ként kerül beépítésre.  
A transzformátor alállomáson várhatóan - a tevékenység megvalósításához kiszolgáló műszaki berendezéseken kívül - 1 
épület (egy kapcsolóépület) kerül elhelyezésre.  A beépítés javasolt mértéke legfeljebb 2 %, az épület építménymagassága 
legfeljebb 4,5 m.  
 
A konkrét 100x100m-es alállomás az úttól távolabb eső részen kerül kialakításra több szempont miatt is. Egyrészt a főút 50 
m-es védőtávolsága, másrést a területen található védett növényfajok elhelyezkedése miatt. Az egész 2,58 ha-os terület 
egységesen kezelendő. 
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A hatályos Szabályozási terv és a módosítás 

 
 

4.2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA 
 
A módosítás külterületen történik, és a településszerkezeti terv is módosul.  
A 2.1.2. fejezet tartalmazza Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (MATrT) szerint az Ország Szerkezeti tervén a tervezési terület mezőgazdasági térségben fekszik, az országos 
övezetek közül az ökológiai hálózat magterület övezete érinti a területet.   
 

A Fejér Megyei Területrendezési terv szerint települési térségben fekszik a módosítás területének korábbi lőtérre eső 
része, a többi terület mezőgazdasági térségben fekszik.  A sajátos megyei övezetek közül  is érdemben a Magterület és az 
Ásványi nyersanyagvagyon övezete érinti a módosítandó területet. Utóbbi a települést érinti, nyersanyag lelőhely a terület 
közelében nem található.  A borvidéki és kertgazdálkodási fejlesztési övezetébe is beletartozik Lepsény, de csak mint 
érintett település.  
 

A 2018. évi CXXXIX. törvény magterületre vonatkozó szabályi az alábbiak:  

„25. § (1)  Az ökológiai hálózat magterületének övezetében csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, 
valamint a településrendezési tervben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az 
ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem károsítja. 
(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat 
ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az állami főépítészi hatáskörében 
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye 
alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat 
ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan 
működése. 
(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala 
a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem 
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 
(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem 
létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 
(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető épületen 
elhelyezve.” 
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A fenti előírások a 4.3. fejezetben ismertetett és a Mellékletben is megtalálható Élővilágvédelmi dokumentáció szerint és a 
szintén a Mellékletben található FMK Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya 
tájékoztatójában foglalt feltételek betartásával teljesülnek. Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 
A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM 
rendelet 8.§ az alábbiakat írja elő:  

"8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően 
lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, építési 
övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el." 

Az átsorolandó 2,6 ha területen kitermelhető ásványvagyon nem található.  
 
Összefoglalóan megállapítható, hogy a módosítás összhangban van Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény előírásaival.  
 
 
4.3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 
 
A terület nem része országosan védett természeti területnek, a terület nem része a Natura 2000 területnek, a tágabb 
környezetben sem található Natura 2000 terület és nem érinti tájképvédelmi terület sem (egész Lepsényen nincs 
tájképvédelmi terület).  
A 060 hrsz-ú telek azonban része az országos ökológiai hálózat magterületének.  
A területen egy természetvédelmi oltalom alatt álló állatfaj (imádkozó sáska - Mantis religiosa) és négy védett növényfaj, a 
fátyolos nőszirom (Iris spuria), a mocsári sisakoskosbor (Anacamptis palustris subsp. palustris), a sokvirágú habszegfű 
(Silene multiflora) és a kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) található. 
 
A területre Élővilágvédelmi dokumentáció készült (Hüvös-Récsi Annamária élővilágvédelmi szakértő SzTV-É)  által, 2021 
októberében (Tervi mellékleteit ld. a Mellékletben). Az abban foglalt javaslatok:  
„Amennyiben a fátyolos nőszirom előfordulási pontjai esetleg érintetté válnak, azok áttelepítésről gondoskodni szükséges. A 
mocsári sisakoskosbor áttelepítése kevés sikerrel valósulhat meg, ezért az előfordulási helyeit kímélni kell. A sokvirágú 
habszegfű áttelepítése a területen megállapított állomány mérete miatt nem feltétlenül indokolt. Az inváziós fajok 
(Elaeagnus angustifolia, Fraxinus pennsylvanica) visszaszorításáról a tevékenység végzése során gondoskodni szükséges.  
A területet szegélyező erdősávnak és a cserjésedő részeknek madarak fészkelőhelyeként lehet jelentősége. Fa- és 
cserjekivágást a költési időszakon kívülre kell időzíteni. A területen megjelenő esetleges további védett állapot egyedeinek 
zavarása, veszélyeztetése, károsítása tilos. A talajszint megemeléséhez szükséges földmunkálatokat a meglévő gyep 
lehető legkevesebb bolygatásával kell végezni (a 100x100 m-es területen kívül). „ 
 
Az Élővilágvédelmi dokumentáció alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztálya a FE/KTF/5247-11/2021 ügyiratszámú tájékoztatásában megállapította, hogy a 
transzformátor állomás módosított helyszínen történő megvalósítása ellen kizáró ok nem merül fel. 
Az abban foglalt feltételek betartandók a kivitelezés és üzemeltetés során: 
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A Helyi Építési Szabályzat módosítása a tervezett Kb-kö jelű övezetben mindössze 2 % beépítést enged meg és a területen 

csak  területen közművek, villamos alállomás, annak műtárgyai, műszaki és biztonsági berendezései, valamint az 
üzemeltetéshez szükséges épületek, építmények helyezhetők el. 
 
A fenti előírások és a Mellékletben is megtalálható Élővilágvédelmi dokumentáció szerint a magterületre vonatkozó 
előírások teljesíthetőek. Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 
 
A biológiai aktivitás érték (BA érték) szinten tartása 
Mivel nem került kijelölésre új beépítésre szánt terület, a BA érték számításra nincs szükség.   
 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a módosítás természetvédelmi, tájképvédelmi, ökológiai érdekeket nem sért, 
a vonatkozó jogszabályokkal nem ellentétes.  
 
 
4.4. A MÓDOSÍTÁS VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSAI 
 
A 060 hrsz-ú telek művelésből kivett, Állami terület I. korábban részben lőtérként hasznosították (a tűzszerészeti mentesítés 
megtörtént). A 6,27 ha területű telekből  leválasztandó 2,6 ha-os terület (060/1 hrsz) különleges beépítésre nem szánt 
területbe kerül, melynek 1,5 ha-os része ma beépítésre szánt különleges lőtér terület, másik része (1,1 ha) korlátozott 
használatú mezőgazdasági terület. Ténylegesen gyepes terület a teljes telek a környező legelőkhöz hasonlóan.  

A termőföld mennyiségi védelmét nem érinti a módosítás, miután kivett terület, de a tervezett transzformátorállomás 
100x100 m-es területén kívül a jelenlegi területhasználat nem változik.  

A módosítás következtében a beépíthetőség 2 %-ra csökken (a különleges lőtéren 30 % volt a beépítési mérték).  

A módosítások területén és környezetében környezetvédelmi konfliktusok nincsenek. 

Az alállomás a 7207 sz. Lepsény-Balatonfőkajár  összekötő út menti 50 m-es védősávon kívül kerül kialakításra.  

A módosítás a hulladékgazdálkodással, vízgazdálkodással, vízgyűjtő-gazdálkodással összefüggő közösségi jogszabályok 
által meghatározott követelményeket nem érintenek.   

Az alállomás területe a lakóterülettől kb 750 m-re helyezkedik el. A legközelebbi védendő létesítmény (lakóház) 800 m-re 
délkeletre a 7207-es számú közút nyugati oldalán található.  
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A tervezett módosítás környezetvédelmi konfliktusokat nem okoz.  A tervezett transzformátorállomásnak 
levegőszennyezése nincs, zajkibocsátása minimális, a lakókörnyezetet nem érinti, így a helyi lakosság egészségére, a 
környezetre kockázatot nem jelenthet.  

A 8. hrsz-ú telek nem tartozik a BKÜTrT szerinti tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezetébe, de az 
MVM rendelet által kihirdetett tájképvédelmi övezet ráfed a teljes belterületre. A településképi rendelet a lakóterületre 
vonatkozó anyaghasználati előírásokat tartalmazza.  

A módosítás területe védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érint. A terület és a tervezett tevékenység 
hatásterülete országos jelentőségű védett természeti területre, Natura 2000 területre, természeti területre nem terjed ki és 
ilyen területek 1 km-es körzetben sincsenek. 

A területen azonban egy természetvédelmi oltalom alatt álló állatfaj (imádkozó sáska) és négy védett növényfaj (fátyolos 
nőszirom, a mocsári sisakoskosbor, sokvirágú habszegfű, kisfészkű aszat) található. A területre ezért Élővilágvédelmi 
dokumentáció készült, mely alapján került kiadásra a mellékletben található FMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztálya tájékoztatása. Az abban foglalt feltételek betartandók a kivitelezés és üzemeltetés során.  

Lepsény területét nem érinti tájképvédelmi terület.   

Olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat nem vált ki, vagy ösztönöz a módosítás, amely közvetett módon környezeti 
szennyezéssel járhatnak  Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, meglévők felerősödése nem várható. 

A környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek gyengítése vagy korlátozása nem 
várható. 

A helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási módtól való eltérés nem következik be a 
hatályos tervhez képest.  

A helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományokat és a táj eltartó képességét nem gyengíti, így sem 
gyengíti.  

A természeti erőforrások megújulását a módosítás nem korlátozza. A térségi és helyi jelentőségű természeti erőforrások 
használatára a módosítás hatással nem lesz.  

A módosítás olyan társadalmi, gazdasági és környezeti változásokat nem okoz, amely a település, illetve a térség 
fenntartható fejlesztésére hatással lenne. A természeti adottságokhoz igazodó tájhasználatra és a helyi történeti 
településszerkezetre a módosítás kedvezőtlen hatással nem lesz.  

A vízgyűjtő gazdálkodásra a módosítás hatással nem lesz. A minimális vízigényt fúrt kút biztosítja, de a felszíni vizek, és 
felszín alatti vizek védelmét nem befolyásolja a módosítás.  

A módosítással érintett területeken, közvetlen és tágabb környezetében régészeti lelőhely, műemlék, vagy műemléki 
környezet nem található, így ezekre a módosításnak nincs hatása. 

A módosítással érintett területen és tágabb környezetében olyan létesítmény nem található, amelynek környezetszennyező 
hatása lenne. 

A módosítással kapcsolatban összességében megállapítható, hogy a tevékenység megvalósításából az előírások 
betartásával sem az egyes környezeti elemekre, sem azok rendszerére nem feltételezhető olyan jelentős hatás, 
amely a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását szükségessé tenné.  
 
 
4.5. KÖZLEKEDÉS-KÖZMŰVEK 
 
A tervezett terület átsorolás célja a közcélú elektromos hálózat fejlesztés területbiztosítása. A területtől délre két átmenő 
nagyfeszültségű vezeték van. A Lepsény belterületéhez közelebbi a 400 kV-os vezetéket a fejlesztés nem érinti. A 
területhez közelebbi 132 kV-os vezeték felhasításával egy oszlop beiktatásával érkezik majd a 132 kV-os betáplálás a 
területen tervezett transzformátor alállomásba. Innen a 7207 sz. közút másik oldalán tervezett 22 kV-os középfeszültségű 
szabadvezetékhez földkábelben érkezik majd a 22 kV.os elektromos vezeték az alállomásból. Közvetlen hatása Lepsény 
energiaellátásra nincs, ugyanakkor megvalósítása fontos közcél. 
Az állomás megközelítésének útcsatlakozása várhatóan (és a földkábel) a 060 hrsz. déli határvonalánál kerül kialakításra, 
az erre vonatkozó tervezés folyamatban van. Az állomás állandó személyzet nélküli kialakítású egy épülettel és nagyrészt 
fedettlen elektromos berendezésekkel; forgalma átlag 1 kistehergépkocsi/hét. 
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Az állomás saját fúrt kúttal és zárt szennyvízgyűjtővel fog rendelkezni. Az elektromos ellátás és a szükséges hírközlés az 
üzemeltető belső rendszerén biztosított.  
 
 
 
 
4.7. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 

A hatályos településrendezési eszközök készítéséhez 2005-ben készült Örökségvédelmi Hatástanulmány.  

A területen és annak tágabb környezetében nyilvántartott régészeti lelőhely nem található. A közelben építészeti örökség 
(országosan védett épület, helyi védett épület) nem található. 
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MELLÉKLETEK 
Képviselő-testületi határozat 

Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Főosztálya a FE/KTF/5247-11/2021 ügyiratszámú tájékoztató levele 

Az Élővilágvédelmi dokumentáció mellékletei 
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Az Élővilágvédelmi dokumentáció mellékletei 

 

 
 

 
 


