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1.  HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
1.1 Előzmények, a tervezés indokoltsága, várható hatása 

 
A tervezéssel érintett terület helye a település közigazgatási területén (forrás: e-kozmu.hu) 
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Sormás község önkormányzata az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” TOP-1.1.1-16-ZA1 kódszámú 
pályázaton az ipari park területének infrastruktúra fejlesztésére pályázati forrást nyert,  amelynek 
felhasználásával a támogatást igénylő a már megkezdett fejlesztését kívánja folytatni az ipari gazdasági 
területen további infrastruktúra fejlesztéssel és ingatlanszerzéssel. 

A helyi ipar fejlesztése, illetve a vállalkozások betelepítése több okból is rendkívül fontos feladat 
Sormás Község Önkormányzata számára. A vállalkozások közvetlenül vagy közvetve hozzájárulnak a 
falu fejlődéséhez, tehát javítják a termékekkel, illetve szolgáltatásokkal való ellátottságot, 
munkahelyet teremtenek, valamint adóbevételhez juttatják az önkormányzatot.  

Az önkormányzat tulajdonában jelenleg egy 1,5 hektár nagyságú  kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 
terület és az ipari gazdasági területet a kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területtől elválasztó és 
egyben feltáró 329/2 helyrajzi számú út van, amelyhez kapcsolódóan út, szennyvízhálózat, csapadék 
elvezető árok, valamint a közvilágítás fejlesztése folyamatban van. A komplex fejlesztésnek 
köszönhetően jelentős nagyságú gazdasági terület válik közművel ellátottá, ezáltal pedig vonzóbbá a 
betelepülni szándékozó és a jelenleg a gazdasági területen működő vállalkozások számára egyaránt.  

A projekt megvalósítása során magasépítési munkálatok nem történnek, csak út és közműépítés 
történik a sormási iparterület nyugati bővítése érdekében. A tervezett közműfejlesztés az iparterületbe 
bevonni kívánt 4,4 ha-os jelenleg kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület közműellátását fogja 
biztosítani a projekt zárását követően. A jelenleg szabadon értékesíthető területek lecsökkentek, 
számuk folyamatosan fogy. Ezen az állapoton változtat a jelenlegi fejlesztés, mivel új, hasznosítható 
területeket fog feltárni, előkészíteni. A község szándéka az ipari park cím elérése is, mely az ipari 
gazdasági terület bővülésével elérhetővé válik és további fejlesztések, beruházások hozhatók a 
település iparterületére. 

A tervezett beruházással a meglévő iparterület 32 ha területe jelentősen bővül új szabadon 
felhasználható ipari gazdasági területtel. A fejlesztés indirekt módon feltár még további külterületet is 
közművekkel, úttal mely a későbbiekben átminősítést követően ugyancsak további bővítésre ad 
lehetőséget. (Forrás: Neubauer Tibor polgármesteri beszámolója) 

A fejlesztés tervezett helyszíne a község településrendezési terveiben kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági terület övezetbe sorolt, a pályázat forrása ipari gazdasági terület besorolású telkek 
fejlesztésére használható. A pályázat megvalósításához a Sormás község 329/2, 329/9, 329/36-37, 
329/39, 329/44-46, 07/1-2, 07/4-5 hrsz-ú telkek övezeti előírásainak módosítása szükséges. A 
módosítással a 329/9, 329/36-37, 329/39, 329/44, 329/46, 07/1-2, 07/4-5 telkek KG jelű kereskedelmi 
szolgáltató terület építési övezetből IG jelű ipari gazdasági terület építési övezetbe, a 329/45 hrsz-ú 
telek és a 329/2 hrsz-ú telek egy része KG jelű kereskedelmi szolgáltató terület építési övezetből K jelű 
közlekedési terület övezetbe kerülnek. A telkek övezeti átsorolása nem érinti a hatályos övezeti 
előírások változtatását.  

A módosítás a többször módosított hatályos településrendezési eszközök – a Sormás község belterületi 
szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 9/2012. (VII.12.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: HÉSZ) és a Sormás Község Településszerkezeti terve és leírása 87/2003. (VIII. 04.) 
önkormányzati határozat (TSZT) módosítva a 113/A/2012. (VII. 12.) önkormányzati határozattal – 
módosítását jelenti. A biológiai aktivitás érték változik mivel a közlekedési területek szabályozásánál új 
beépítésre szánt terület kerül kijelölése.  
 

Sormás község a településrendezési eszközeit többször módosította. Az ipari gazdasági területnél a 
2012. évben történő módosítás az előkert 10 m-ről 6 m-re történő csökkentését jelentette a zöldfelület 
kialakításának részletes előírásainak meghatározásával együtt. E módosítás során történt a közbenső 
módosítások egységes szerkezetbe történő szerkesztése is. Az 87/2003. (VIII. 04.) önkormányzati 
határozattal elfogadott Szerkezeti terv és a szerkezeti terv leírása csak a nyilvántartott régészeti 
lelőhelye határának pontosítása és száma miatt módosult. 
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A tervezéssel érintett terület helye a hatályos szerkezeti terven (forrás: njt.hu) 

 

A módosítás az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” TOP-1.1.1-16-ZA1 kódszámú pályázati forrás 
igénybevételéhez a megvalósítandó infrastrukturális beruházás miatt indokolt, ezért a 329/2, 329/9, 
329/36-39, 329/44-47, 07/1-2, 07/4-5 hrsz-ú telkek által határolt mintegy 13,95 ha területet a 
beruházási szándék alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 
szerint Sormás község polgármestere a 34/2021. (III.1.) határozatával kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánította.  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Kr) 32. § (6) bek. c) pontja szerint: 

„32.§ (6)132 A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a 
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása 

c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás 
megvalósítása miatt indokolt. 

A településrendezési eszköz módosítás egyeztetése tárgyalásos eljárással történhet a Kr. 42.§ 
előírásainak betartásával.  

  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155639.417796#foot132
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1.2 Hatályos településfejlesztési döntés 
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A tervezéssel érintett kiemelt fejlesztési terület Ortofotón (forrás: e-kozmu.hu) 
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A tervezéssel érintett telkek helyrajzi számmal (forrás: e-kozmu.hu) 

 

A kiemelt fejlesztési terület infrastruktúrájának kialakításához a telekalakítási eljárás folyamatban van.   
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Telekalakítás változási vázrajza a kiemelt fejlesztési területen 

 
Helyszíni fotók a már beépült gazdasági területről 
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1.3 A tervezett módosítás és hatásai 
A jelen módosítás a közterületek és az infrastruktúra kiépítését és a kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 
területek ipari gazdasági területekként történő beépítését teszi lehetővé. A település közigazgatási 
területén belül a beruházás egyéb helyen nem valósítható meg, mivel a pályázat ipari területek 
bővítésére és infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozik. A módosítás a meglévő gazdasági területek 
övezeti átsorolását jelenti KG jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági övezetből IG jelű ipari gazdasági 
terület övezetbe, valamint a területek megközelítését szolgáló valóságban is meglévő utak 
szabályozását, és a hatályos tervek szereplő közlekedési övezetek módosítását jelenti. A módosítás 
során az övezeti előírások nem változnak. 
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A hatályos településrendezési eszközök 
• Sormás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V.27.) önkormányzati 

rendelete a településkép védelméről (továbbiakban: TKR) 
• Sormás Község Településszerkezeti terve és leírása 87/2003. önkormányzati határozat (TSZT) 

módosítva a 113/A/2012. (VII. 12.) önkormányzati határozattal 

 

Hatályos településszerkezeti terv 
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Hatályos településszerkezeti terv jelmagyarázata 
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• Sormás Község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2012. (VII. 12.) 
önkormányzati rendelet (SZT és HÉSZ) 

 
Hatályos szabályozási terv Sz-2 tervlapja 

 
A beruházás kiemelt fejlesztési területe az alábbi telkekből áll: 

hrsz művelési ág elhelyezkedés jelenlegi  
övezet 

tervezett 
övezet 

329/2 Közforgalom elől el 
nem zárt magánút Sormás belterület KG és K KöU és IG 

329/9 Kivett ipari terület Sormás belterület KG  IG és KöU 

329/36 Kivett ipari terület Sormás belterület KG  IG és KöU 

329/37 Kivett ipari terület Sormás belterület KG  IG 

329/38 Közút Sormás belterület K  KöU és IG 

329/39 Kivett ipari terület Sormás belterület KG  IG 

32
9/

17
 h

rs
z.

-ú
 

te
le

k 
al

ak
ítá

s 329/44 Kivett ipari terület Sormás belterület KG  IG 

329/45 Kivett ipari terület Sormás külterület KG  KöU 

329/46 Kivett ipari terület Sormás belterület KG  IG 

329/47 Kivett ipari terület Sormás belterület K KöU 

07/1 legelő Sormás külterület KG és K  IG és KöU 

07/2 legelő Sormás külterület KG és K IG és KöU 

07/4 legelő Sormás külterület KG és K IG és KöU 

07/5 a/mocsár, b/legelő Sormás külterület KG és K IG és KöU 
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Tervezett módosítások: 

- a 329/9, 329/36-37, 329/39, 329/44, 329/46, 07/1-2, 07/4-5 telkek KG jelű kereskedelmi 
szolgáltató terület építési övezetből IG jelű ipari gazdasági terület építési övezetbe,  

- a 329/45 hrsz-ú telek és a 329/2 hrsz-ú telek egy része KG jelű kereskedelmi szolgáltató 
terület építési övezetből K jelű közlekedési terület övezetbe kerülnek. 

- a közlekedési területek a valóságnak, a telekalakításoknak megfelelő szabályozása.  
 

A telkek övezeti átsorolása nem érinti a hatályos övezeti előírások változtatását a HÉSZ kivonat alapján. 

„Az IG jelű ipari gazdasági építési övezet 
13.§ 

(1) Az ipari célú gazdasági terület elsősorban az ipari, energia-szolgáltatási, település-gazdálkodási 
építmények elhelyezésére szolgál, mint nem zavaró hatású ipari terület. 

(2) Az övezet területén az országos érvényű rendelkezések szerinti építmények helyezhetők el a 
szabályozási terv szerinti kialakítással, beépítési feltételekkel. 

(3) A közműellátás mértéke: részleges közművesítettség a teljes közműellátás kiépítéséig, de 
maximum 5 évig, amely közüzemi villamos energiaszolgáltatást, közüzemi ivóvíz szolgáltatást, 
valamint egyedi közművel történő szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés továbbá közterületi nyílt 
rendszerű csapadékvíz-elvezetés együttes meglétét jelenti. 
 
(5) 
 

jelű építési övezetben szabadon álló 
beépítésű, legfeljebb 12,0 m 
építménymagasságú épületek helyezhetők 

el legalább 2000 m2-es telken max. 50%-os beépítettséggel, a telken belül legalább 25%-os zöldfelületi 
borítottsággal. A telken belül előírt zöldfelületet háromszintű növénytelepítéssel kell kialakítani, ami 
tartalmazza a gyepszintet (lágyszárú), cserjeszintet és lombkorona szintet. Az előkert területét 
füvesíteni kell, 10 m-ként 1 db előnevelt, földlabdás, 14/16 cm törzs-körméretű sorfát, közéjük pedig 
csoportos elhelyezésben 16 db arányos méretű konténeres cserjét kell ültetni az építmények 
használatbavételi engedély megkéréséig. A terepszint alatti beépítettség max. 50% a telek arányában. 
A szintterületi sűrűség 1,5. A telek legkisebb szélessége 40,0 m, mélysége 50,0 m lehet. Az előkert, 
minimális mérete 6 m, a hátsókert, valamint az építmények közötti távolság minimális mérete 12,0 m 
amennyiben a telekalakítás a Tervtől eltér.” 
 
A hatelemes építési övezeti előírások az alábbi táblázat alapján értelmezhetők 

Terület-
egység 

Jele 
 

Építési 
övezet 

Beépítési 
mód 

Max. 
beépítési % 

Min. 
zöldfelületi 

arány % 
Max. 

építmény 
magasság 

(m) 

Min. 
telekterület 

( m2 ) 

Max. felszín 
alatti 

építmény 
aránya % 

 

 
  

16 
IG 

SZ 50 25 
12,0 2000 50 
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A projekt megvalósításához szükséges: 

- villamos hálózat bővítése, 
- közvilágítási hálózat fejlesztése, 
- tereprendezési munkálatok,  
- szennyvízhálózat bővítés, 
- ivóvíz hálózat bővítése, 
- útépítés, 
- csapadékvíz elvezetését biztosító árkok építése, 
- gyengeáramú hálózat, hírközlési alépítmény építése 

 

Gazdasági hatás: 

A projekt megvalósulása a munkaerő helyben foglalkoztatását jelenti, ipari vállalkozások 
letelepítésével növekszik a társadalmi kiadások finanszírozásához való hozzájárulás.  
 

Környezeti hatás: 

Az infrastruktúra fejlesztési projekt kivitelezése során az elérhető legjobb technológia kerül majd 
beépítésre. Elsődleges szempont az energiatakarékosság, az energia hatékonyság lesz.  

A beruházás következtében az érintett terület közlekedési forgalma várhatóan csekély mértékben 
növekszik, de mindez az ipari területen belül a lakóterületet nem zavarva, különös tekintettel az M7 
gyorsforgalmi út közelségére, mely keleti irányban a nagykanizsai csomópontból elérhető a községen 
történő áthaladás nélkül. 

A projekt megtervezésénél figyelembe lesz véve a fejlesztéssel érintett terület természeti értékeinek 
teherbíró képessége, a telkek megfelelő parkosítását a hatályos HÉSZ előírja.  

A tervezési terület országos jelentőségű régészeti lelőhelyet, tájképvédelmi övezetet és országos 
jelentőségű ex lege védett lápterületet érint.  
 
A tervezési területet a 7. sz. főút 50 m-es védőtávolsága érinti.  
 
A módosítás termőföldet nem érint, mivel a hatályos HÉSZ szerint már gazdasági területbe sorolt a 
fejlesztési terület. 
 
A tervezési terület természetvédelmi területet, ökológiai folyosót nem érint és sem műemlék, sem 
épített érték nem található a területen.  
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A tervezéssel érintett terület országos és helyi védettsége – kivonat a településkép védelméről 

szóló 7/2019 (V.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletéből (forrás: njt.hu) 

 

A lápkijelölési eljárás helyszíni bejárással megtörtént, melynek eredményeként a 07/4 és 07/5 hrsz-ú 
telkek nem tekinthetők lápterületnek a Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 
ZA/KTF/02993-4/2021 ügyiratszámú határozata alapján.   
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1.4 Területi mérleg  
 az Ipari park fejlesztés TSZTM 2021/1 tervlap szerint érintett területen a 87/2003. önkormányzati 
határozattal jóváhagyott, és a 113/A/2012. (VII. 12.) önkormányzati határozattal módosított egységes 
szerkezetű Sormás Község Településszerkezeti terv és leírás (TSZT) szerinti területfelhasználás alapján 

A TSZTM-2021/1 jelű tervlap szerinti területi mérleg 

Területfelhasználási egység 
TSZT hatályos 

terület 
(ha) 

TSZTM-
2021/2 

módosítás 
terület (ha) 

Változás 
(ha) 

Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 
terület 14,05 0  - 14,05 

Ipari gazdasági terület 0  14,05   
+ 14,05 

 

 

 

1.5 Eljárási rend  
 
Sormás község polgármestere a COVID-19 vírus okozta járvány veszélyhelyzet ideje alatt a beruházás 
tervezéssel érintett területét a község kiemelt fejlesztési területévé nyilvánította a 34/2021. (III. 1.) 
határozatával, így a településrendezési eszközök módosítása az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr) 32.§ (1) c) pontja, és (6) 
c) pontja szerint tárgyalásos eljárással történhet a 42.§ szerinti renddel.            
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1.6 Partnerségi egyeztetés 
 
Partnerségi egyeztetés az Kr.-ben foglaltaknak megfelelően, Sormás Község Önkormányzata Képviselő- 
testületének Sormás község településfejlesztésével, településrendezésével és településképi 
eljárásaival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (IV. 10.) önkormányzati 
rendeletben előírtak szerint lesz lefolytatva. A rendelet 1. § 2. és 3. pontja szerint az eljárásban 
partnerek Sormás község lakossága és a községben működő egyházak, érdekképviseleti, civil és 
gazdálkodó szervezetek, továbbá a megadott határidőn belül észrevételt, véleményt küldők 
bekerülnek az adott eljárás partnerlistájába és később értesítést kapnak az eljárás további menetéről. 
A partnerségi egyeztetésre összeállított dokumentációt a polgármester Sormás község hivatalos 
honlapján, https://sormas.hu teszi közzé a honlap főoldalán, valamint a község hirdetőtábláján történő 
tájékoztatás keretében. A partnerek a község honlapján keresztül elektronikus úton tehetnek 
észrevételt a tervezett módosítással kapcsolatban a közzététel napjától számított 8 napon belül a 
jegyzo@sormas.hu, titkarsag@sormas.hu email címre küldve, vagy személyesen a hivatalba juttatva 
javaslataikat. A vélemények, javaslatok beérkezését követően a partnerségi egyeztetés lezárásáról a 
Képviselő-testület határozattal dönt. 

 

1.7 Környezeti vizsgálat és értékelés dokumentum elkészítésének 
szükségessége – Jegyzői nyilatkozat 

 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint 
a 3. számú mellékletben meghatározott minden esetben részt vevő, illetve érintettség esetén részt 
vevő környezetvédelméért felelős szervektől a polgármester nyilatkozatot kért, hogy a 2. számú 
melléklet szerint a program megvalósítása következtében várható környezeti hatások jelentőségének 
meghatározásához felsorolt szempontok szerint várható-e jelentős környezeti hatás, illetve 
szükségesnek tartják-e környezeti vizsgálat és értékelés dokumentáció kidolgozását.  

A környezet védelméért felelős szervek közül a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság úgy 
nyilatkozott, hogy szükséges környezeti vizsgálat kidolgozása. A környezet védelméért felelős szervek 
eredeti nyilatkozataik és nyilatkozataik kivonatának táblázata szerepelnek a terviratok között. 

A Jegyzői nyilatkozat a dokumentáció végén található.  

https://sormas.hu/
mailto:jegyzo@sormas.hu
mailto:titkarsag@sormas.hu
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2. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
2.1 Településszerkezeti terv módosítása 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Sormás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2021. (…/…) határozata 
 
Sormás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése és 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján,  valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 .§ (1) bekezdés 1. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:  
 
Sormás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a 87/2003. önkormányzati határozattal jóváhagyott, és a 113/A/2012. (VII. 12.) önkormányzati 

határozattal módosított egységes szerkezetű Sormás Község Településszerkezeti tervét és leírását 
– Ipari park fejlesztés céllal -  az 1-4. számú melléklet szerint módosítja, 

2. a Sormás Településrendezési Terve Szerkezeti Terv Módosítás Ipari park fejlesztés M=1:5000 
TSZTM-2021/1 elnevezésű tervlap az 1. és 2. számú melléklet szerint elfogadásra kerül, 

3. a területfelhasználás-változásokat a 3. számú melléklet szerint állapítja meg, 
4. a területi mérleget a 4. számú melléklet szerint fogadja el, 
5. a biológiai aktivitás érték számítást az 5. melléklet szerint fogadja el, 
6. az 6. számú melléklet alapján tudomásul veszi a területrendezési tervekkel való összhang 

igazolását, 
7. megállapítja, hogy a hatályos Településszerkezeti Terv a módosítás területi határa jelkulccsal 

érintett tervezési területen hatályát veszti, helyébe e határozat 1. és 2. számú melléklete szerint a 
Sormás Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv Módosítás Ipari park fejlesztés 
M=1:5000 TSZTM-2021/1 elnevezésű tervlap megállapításai lépnek, 

8. úgy dönt, hogy a hatályos Településszerkezeti terv leírása kiegészül e határozat 1-6. mellékletekkel.  
9. úgy dönt, hogy a településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során az 1. 

pontban megállapított módosításban foglaltak az elfogadást követő napon lépnek hatályba. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Neubauer Tibor polgármester 
Sormás, 20... … … 
 

………………………………………….. ………………………………………….. 
Neubauer Tibor dr. Zsoldos Jákob Bence 

polgármester aljegyző 
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1. melléklet a .../2021. (... …) határozathoz 
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2. melléklet a .../2021. (... …) határozathoz 
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3. melléklet  
Sormás Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/20… (… …) önkormányzati határozatához 
 
TERVEZETT TERÜLETFELHASZNÁLÁS-VÁLTOZÁSOK 
az Ipari park fejlesztés TSZTM 2021/1 tervlap szerint érintett területen a 87/2003. önkormányzati 
határozattal jóváhagyott, és a 113/A/2012. (VII. 12.) önkormányzati határozattal módosított egységes 
szerkezetű Sormás Község Településszerkezeti terv és leírás (TSZT) szerinti területfelhasználás alapján 

hrsz művelési ág elhelyezkedé
s 

hatályos TSZT 
szerinti terület 

felhasználás 

tervezett TSZT 
szerinti terület 

felhasználás 

329/2 Közforgalom elől el 
nem zárt magánút 

Sormás 
belterület KG és K KöU és IG 

329/9 Kivett ipari terület Sormás 
belterület KG  IG és KöU 

329/36 Kivett ipari terület Sormás 
belterület KG  IG és KöU 

329/37 Kivett ipari terület Sormás 
belterület KG  IG 

329/38 Közút Sormás 
belterület K  KöU és IG 

329/39 Kivett ipari terület Sormás 
belterület KG  IG 

32
9/

17
 h

rs
z.

-ú
  

te
le

k 
al

ak
ítá

s 

329/44 Kivett ipari terület Sormás 
belterület KG  IG 

329/45 Kivett ipari terület Sormás 
külterület KG  KöU 

329/46 Kivett ipari terület Sormás 
belterület KG  IG 

329/47 Kivett ipari terület Sormás 
belterület K KöU 

07/1 legelő Sormás 
külterület KG és K  IG és KöU 

07/2 legelő Sormás 
külterület KG és K IG és KöU 

07/4 legelő Sormás 
külterület KG és K IG és KöU 

07/5 a/mocsár, b/legelő Sormás 
külterület KG és K IG és KöU 

Területfelhasználás jelek értelmezése: KG – kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület, IG – ipari 
gazdasági terület, K – közlekedési terület, KöU – közlekedési terület  
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4. melléklet  
Sormás Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/20… (… …) önkormányzati határozatához 
 
TERÜLETI MÉRLEG 
az Ipari park fejlesztés TSZTM 2021/1 tervlap szerint érintett területen a 87/2003. önkormányzati 
határozattal jóváhagyott, és a 113/A/2012. (VII. 12.) önkormányzati határozattal módosított egységes 
szerkezetű Sormás Község Településszerkezeti terv és leírás (TSZT) szerinti területfelhasználás alapján 

A TSZTM-2021/1 jelű tervlap szerinti területi mérleg 

Területfelhasználási egység 
TSZT hatályos 

terület 
(ha) 

TSZTM-
2021/2 

módosítás 
terület (ha) 

Változás 
(ha) 

Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 
terület 14,05 1  - 14,05 

Ipari gazdasági terület 0  14,05   
+ 14,05 
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5. melléklet  
Sormás Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/20… (… …) önkormányzati határozatához 
 
BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK SZÁMÍTÁS 
az Ipari park fejlesztés TSZTM 2021/1 tervlap szerint érintett területen a 87/2003. önkormányzati 
határozattal jóváhagyott, és a 113/A/2012. (VII. 12.) önkormányzati határozattal módosított egységes 
szerkezetű Sormás Község Településszerkezeti terv és leírás (TSZT) szerinti területfelhasználás alapján 

A módosítások során új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre. Így az Étv. 7.§-a és a 9/2007 (IV.3.) 
ÖTM rendelet szerinti biológiai aktivitás számítást el kell végezni. 

Módosítással érintett terület - Fejlesztési terület hatályos terv alapján 

Területfelhasználási egység 
Területnagyság 
(hektár) 

Értékmutató 
(pont/hektár)  

BA érték 

Kereskedelmi szolgáltató terület 13,4 0,4 5,36 

Közlekedési és közműterület 0,65 0,6 0,39 

 14,05  5,75 

    

  ÖSSZESEN: 5,75 

    

Módosítással érintett terület - Fejlesztési terület tervezett 

Területfelhasználási egység 
Területnagyság 
(hektár) 

Értékmutató 
(pont/hektár)  

BA érték 

Kereskedelmi szolgáltató terület 0,25 0,4 0,1 

Ipari terület 12,53 0,4 5,01 

Közlekedési és közműterület 1,27 0,6 0,76 

 14,05  5,87 

    

  ÖSSZESEN: 5,87 

 

A település biológiai aktivitás módosításokat követően nagyobb lesz. 
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6. melléklet  
Sormás Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/20… (… …) önkormányzati határozatához 
 
az Ipari park fejlesztés TSZTM 2021/1 tervlap szerint érintett területen a 87/2003. önkormányzati 
határozattal jóváhagyott, és a 113/A/2012. (VII. 12.) önkormányzati határozattal módosított egységes 
szerkezetű Sormás Község Településszerkezeti terv és leírás (TSZT) szerinti területfelhasználás alapján 

A területrendezési tervekkel való összhang igazolása 

Az Ország Szerkezeti Terve 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. Törvény 
 

 
 

 

1. Az Ország Szerkezeti Terve  
 
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
2018. évi CXXXIX. törvény rendelkezik a települési területfelhasználások 
megyei területfelhasználásokhoz való illeszkedésről. 

 
9. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriák a következők: 
a) erdőgazdálkodási térség, 
b) mezőgazdasági térség, 
c) vízgazdálkodási térség, 
d) települési térség. 
 

 
 
  

1. 
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Zala Megye Szerkezeti terve  
 
Zala Megyei Közgyűlés 8/2019. (IX.27) rendelete Zala megye területrendezési szabályzatáról, térségi 
Szerkezeti Tervéről és övezeteiről 
 

 

 

11. § A kiemelt térségi, illetve megyei 
területfelhasználási kategóriák területén belül a 
települési területfelhasználási egységek kijelölése 
során 

a) az erdőgazdálkodási térségben a települési 
területfelhasználási egységeket a térséget lefedő 
erdők övezetére és az erdőtelepítésre javasolt 
terület övezetére vonatkozó szabályok szerint kell 
kijelölni, és legalább 75%-ban erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni;  

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 
75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület 
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, 
a fennmaradó rész természetközeli terület vagy 
különleges honvédelmi, katonai és 
nemzetbiztonsági célra szolgáló terület 
területfelhasználási egységbe sorolható; 

c) a vízgazdálkodási térség területét – e törvény 
hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt 
beépítésre szánt területek kivételével – 
vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú 
erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági 
terület, természetközeli terület, továbbá különleges 
honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú 
terület vagy honvédelmi célú erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, és a 
működési területével érintett vízügyi igazgatási 
szervvel egyeztetve kell pontosítani; 

d) a települési térség területén bármely 
települési területfelhasználási egység kijelölhető; 

e) a sajátos területfelhasználású térség területét a 
terület tervezett felhasználásának megfelelően 
honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, 
gazdasági vagy intézményterület települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
 

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről 2018. évi CXXXIX. törvény 
rendelkezik a települési területfelhasználások megyei 
területfelhasználásokhoz való illeszkedésről. 
 
9.§ (3) A megyei területfelhasználási kategóriák a 
következők: 
a) területi korlát nélkül ábrázolt térségek: 
aa) erdőgazdálkodási térség, 
ab) mezőgazdasági térség, 
ac) vízgazdálkodási térség,  
ad) települési térség, 
b) legalább 5 ha nagyságú sajátos területfelhasználású 
térség. 
 
 
Az 1. fejlesztési terület Zala Megye Szerkezeti tervén 
települési térség, a módosítás a rendelkezésekkel 
nem ellentétes.  

 
 
 
  

1. 



SORMÁS                                                                  TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2021/4 
 

- 40 - 
 

1.3 .Térségi övezetek  
 

LEHATÁROLÁS 
ZMTrt melléklet ÖVEZET RENDELKEZÉS ÉRINTETTSÉG 

FEJLESZTÉSI 
TERÜLET 

1. 

3.1. Ökológiai hálózat magterületének 
övezete Trtv. 25.§ + - 

3.2. Ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete Trtv. 26.§ + - 

3.3. Ökológiai hálózat pufferterületének 
övezete Trtv. 27.§ + - 

3.4. Kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete Trtv. 28.§ + - 

3.5. Jó termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

MvM rendelet 
2.§ + - 

3.6. Erdők övezete Trtv. 29-30.§ + - 

3.7. Erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete 

MvM rendelet 
3.§ + - 

3.8. Tájképvédelmi terület övezete MvM rendelet 
4.§ + + 

3.9. Világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezete Trtv. 31.§ - - 

3.10. Vízminőség-védelmi terület 
övezete MvM rendelet 5.§ - - 

3.11. Nagyvízi meder övezete MvM rendelet 6.§ - - 

3.12. Honvédelmi és katonai célú terület 
övezete Trtv. 32.§ + + 

3.13. Ásványi nyersanyagvagyon övezete MvM rendelet 8.§ - - 

3.14. Földtani veszélyforrás terület 
övezete 

MvM rendelet 
11.§ - - 

3.15. Gazdaságfejlesztési és innovációs 
övezet 

ZMTrt  
6.§ - - 

3.16. Kiemelt turisztikai övezet ZMTrt  
7.§ - - 
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3.1.-3.2. Országos ökológiai hálózat övezetei  
 
A Trtv. 25.-27. § rendelkezik az ökológiai hálózat 
magterületének, ökológiai folyosójának, 
pufferterületének övezetei vonatkozásában. 
 
A jelen módosítás az ökológiai hálózat övezeteit 
nem érinti.  

 

 

3.4-3.5. Kiváló és 
jó_termőhelyi_adottságú_szántók_övezetei  
 
A Trtv. 28. § rendelkezik a kiváló termőhelyi 
adottságú szántók övezete vonatkozásában. 
 
A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 2.§ rendelkezik a 
jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
vonatkozásában. 
 
A jelen módosítás a kiváló és jó termőhelyi 
adottságú szántók övezeteit nem érinti. 

 

1. 

1. 
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3.6.-3.7. Erdők_és erdőtelepítésre javasolt 
terület övezetei 
 
A Trtv. 29-30. § rendelkezik az erdők övezete 
vonatkozásában. 
 
A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 3.§ rendelkezik az 
erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
vonatkozásában. 
 
A jelen módosítás az erdők övezetét nem érinti, 
nyilvántartásban szereplő erdőterület nem kerül 
átsorolásra.  

 

 

3.8. Tájképvédelmi terület övezete 
 
A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet. 4.§ rendelkezik a 
tájképvédelmi terület övezete vonatkozásában. 
 
Sormást érinti az tájképvédelmi terület övezete. 
A jelen fejlesztés a tájképvédelmi terület övezetébe 
esik, rendelkezésekkel nem ellentétes. A fejlesztési 
területen nem található a tájképi egység és a 
hagyományos tájhasználat helyi jellemzője, mivel a 
terület korábban is gazdasági területként volt 
kijelölve és ipari csarnokokkal, napelemparkkal már 
részben beépült.  
A településképi követelményeket a településképi 
rendelet szabályozza. A fejlesztési terület 
infrastrukturális beruházása a vonatkozó 
rendelkezésekkel nem ellentétes.  

4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó 
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes 
közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell 
határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos 
tájhasználat helyi jellemzőit. 

1. 

1. 
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(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat 
fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében - a településkép védelméről szóló törvény 
vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - meg kell határozni 

a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait, 
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi 

rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket. 
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból 

kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 

infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos 
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani. 

 

 

 3.12. Honvédelmi és katonai célú területek 
övezete 
 
A Trtv. 32. § rendelkezik a honvédelmi és katonai 
célú területek övezete vonatkozásában. 
 
Sormás teljes közigazgatási területét érinti 
honvédelmi és katonai célú területek övezete. Jelen 
fejlesztés a településrendezési eszközökben 
kijelölhető és tényleges kiterjedésének megfelelően 
lehatárolható honvédelmi és katonai célú terület 
övezetébe sorolható  honvédelmi területeket nem 
befolyásolja (lokátorállomás és a laktanya területe, 
de jelen módosítás ezek kijelölésére nem 
vonatkozik). 

32. § (1) A honvédelmi és katonai célú terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

 (2) Az övezet (1) bekezdés alapján lehatárolt területét a településrendezési eszközökben 
 a) a b) pontban megfogalmazottak kivételével – minden területfelhasználási kategóriában – beépítésre 

szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni; 

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

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

 

  

1. 
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2.2 Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása 
 

T E R V E Z E T 
 

Sormás Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (... …) önkormányzati 
rendelete Sormás község belterületi szabályozási tervéről és  

helyi építési szabályzatáról szóló  
9/2012 (VII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Sormás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Sormás község belterületi szabályozási 
tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 9/2012.(VII.12.) önkormányzati rendeletet (a 
továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 

E rendelet módosítja az R.-rel megállapított építési szabályzatot, valamint annak 2. sz. 
mellékletét képező  Szabályozási terv SZ-2 tervszámú szelvényét az e rendelet 1. mellékletében 
"a módosítás területi határa" jelkulccsal lehatárolt területen. 

2. § 

E rendelet 
a) 1. melléklete a Sormás településrendezési terve Szabályozási terv módosítás - Ipari terület 

fejlesztés megnevezésű, M=1:2000 tervlap léptékű SZTM-2021/1 jelű tervlap 
(továbbiakban: SZTM-2021/1 tervlap), 

b) 2. melléklete az R. 2. sz. mellékletét képező  Szabályozási terv SZ-2 tervszámú szelvénye 
c) 1. függeléke az SZTM-2021/1 tervlaphoz tartozó közlekedési utak tervezett helyszínrajza 

és a mintakeresztszelvények. 
 

3.§ 
E rendelet csak az 1. és 2. számú melléklettel és 1. függelékkel együtt értelmezhető és 
használandó. 

 
4.§ 

Az R. 2. sz. mellékletét képező  Szabályozási terv SZ-2 tervszámú szelvény normatartalma 
helyébe - e rendelet 1. és 2. számú mellékletében "a módosítás területi határa" jelkulccsal 
lehatárolt területeken az SZTM-2021/1 jelű tervlap normatartalma lép. 
 

5. § 
Az R. 2.§ 5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5) E rendelet mellékletei: 

a) l. sz. melléklet: Művi értékvédelem – műemlékek, 
b) 2. sz. melléklet: Szabályozási terv Sz-1, Sz-2, Sz-3 tervszámú szelvényei, 
c) 3. sz. melléklet: Régészeti területek, 
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d) 4. sz. melléklet: Sormás településrendezési terve Szabályozási terv módosítás - Ipari 
terület fejlesztés megnevezésű, M=1:2000 tervlap léptékű SZTM-2021/1 jelű tervlap” 

 
6. § 

Az R. 2.§-a a következő 6) bekezdéssel egészül ki:  
„6.) E rendelet függeléke: 

a) 1. függeléke az SZTM-2021/1 tervlaphoz tartozó közlekedési utak tervezett 
helyszínrajza és a mintakeresztszelvények.” 

 

7.§ 
Az R. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 8.§ 

1) A település közigazgatási területe belterületre, tervezett belterületre és külterületre 
tagolódik. 

2) A belterület és tervezett belterület és külterület az alábbi terület felhasználási módokra, 
övezetekre tagolódik: 

a) FL jelű falusias lakóterület; 
b) HÜ jelű hétvégi házas üdülőterület; 
c) TV jelű településközpont vegyes terület; 
d) KG jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület; 
e) IG jelű ipari célú gazdasági terület 
f) KÜtemető, KÜpanzió jelű különleges terület 

mint beépítésre szánt területek, valamint: 

a)  K és KöU jelű közlekedési 
b)   Ktr, Kszt, Kszá, Kvt jelű közmű terület (trafó, szennyvíztisztító, szennyvízátemelő, 

víztorony funkcióval) 
c) Zkp, Zsp jelű zöldterület (közpark, sport funkcióval); 
d) Ev jelű erdőterület (védett és védelmi funkcióval) 
e) Eg, Et jelű erdőterület (gazdasági, turisztikai céllal) 
f) Má, Mgy, Mk jelű mezőgazdasági terület (általános, gyep- és kertművelési 

funkcióval) 
g) Vtó jelű vízgazdálkodási terület (jóléti tó funkcióval) 

mint beépítésre nem szánt területek. 

3) Az építési övezetek Tervben szereplő meghatározása az alábbiak szerint értelmezendő: 
               
 

 

Terület-
egység 

Jele 
 

Építési 
övezet 

Beépítési 
mód 

Max. 
beépítési % 

Min. zöldfelületi 
arány % 

Max. 
építmény 

magasság (m) 

Min. 
telekterület 

( m2 ) 

Max. felszín alatti 
építmény aránya % 
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4) Valamennyi területfelhasználási egységen – hacsak az övezeti előírások nem tiltják – 
elhelyezhetők: 

a) köztárgyak, 
b) a területfelhasználási egységhez tartozó közutak (kiszolgáló utak, kerékpár- és 

gyalogutak), közterek, 
c) a kutatás és ismeretterjesztés építményei (az üzemi jellegűek kivételével) 
d) közművek és közműpótlók (a szennyvíztisztító és komposztálótelep, - 

szeméttelep, szemétégető kivételével) a szakági előírások szerint, 
e) nyomvonal jellegű vezetékek (a külön jogszabályok keretei között), 
f) a vízgazdálkodás (vízkárelhárítás, vízhasznosítás) építményei, 
g) geodéziai jelek, 
h) nyilvános illemhelyek.” 

8.§ 
Az R. 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 13.§ 

1) Az ipari célú gazdasági terület elsősorban az ipari, energia-szolgáltatási, település-
gazdálkodási építmények elhelyezésére szolgál, mint nem zavaró hatású ipari terület. 

2) Az övezet területén az országos érvényű rendelkezések szerinti építmények helyezhetők 
el a szabályozási terv szerinti kialakítással, beépítési feltételekkel. 

3) A közműellátás mértéke: részleges közművesítettség a teljes közműellátás kiépítéséig, 
de maximum 5 évig, amely közüzemi villamos energiaszolgáltatást, közüzemi ivóvíz 
szolgáltatást, valamint egyedi közművel történő szennyvíztisztítás és 
szennyvízelhelyezés továbbá közterületi nyílt rendszerű csapadékvíz-elvezetés együttes 
meglétét jelenti. 

4) Az ipari célú gazdasági területekre vonatkozó hatelemes építési övezeti előírások a 8. §. 
(3) bekezdés előírásai alapján értelmezhetők. 

5)  

16 
IG 

SZ 50 25 
12,0 2000 50 

 
jelű építési övezetben szabadon álló beépítésű, legfeljebb 12,0 m építménymagasságú 
épületek helyezhetők el legalább 2000 m2-es telken max. 50%-os beépítettséggel, a 
telken belül legalább 25%-os zöldfelületi borítottsággal. A telken belül előírt 
zöldfelületet háromszintű növénytelepítéssel kell kialakítani, ami tartalmazza a 
gyepszintet (lágyszárú), cserjeszintet és lombkorona szintet. Az előkert területét 
füvesíteni kell, 10 m-ként 1 db előnevelt, földlabdás, 14/16 cm törzs-körméretű sorfát, 
közéjük pedig csoportos elhelyezésben 16 db arányos méretű konténeres cserjét kell 
ültetni az építmények használatbavételi engedély megkéréséig. A terepszint alatti 
beépítettség max. 50% a telek arányában. A szintterületi sűrűség 1,5. A telek legkisebb 
szélessége 40,0 m, mélysége 50,0 m lehet. Az előkert, minimális mérete 6 m, a 
hátsókert, valamint az építmények közötti távolság minimális mérete 12,0 m 
amennyiben a telekalakítás a Tervtől eltér.” 

 
 

Záró rendelkezések  
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9.§ 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon  

hatályát veszti.  
(2) Rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.  
(3) E rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó abban az 

esetben, ha az építtető számára kedvezőbb előírásokat tartalmaz. 
(4) Kihirdetéséről a jegyző, helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik. 
 
 
Sormás, 2021. ... … 
 
 
 
 

………………………………………….. 
………………………………

………….. 
Neubauer Tibor dr. Zsoldos Jákob Bence 

polgármester aljegyző 
 
 
 
A kihirdetés napja: 2021. … … 
 
 
  

…………………………………………..  
dr. Zsoldos Jákob Bence  

aljegyző  
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1. melléklet a .../2021. (... …) rendelethez 
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2. melléklet a .../2021. (... …) rendelethez 
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1. függelék a .../2021. (... …) rendelethez 
SZTM-2021/1 tervlaphoz tartozó közlekedési utak tervezett helyszínrajza és a 
mintakeresztszelvények 
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3.  MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK  
3.1. Megalapozó munkarészek tartalmi elemeinek meghatározása – Főépítészi 

nyilatkozat 
 
FŐÉPÍTÉSZI NYILATKOZAT 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Kr.) 3/A.§, a 9.§ (6) bekezdés és a 11.§ (4) bekezdés alapján a megalapozó vizsgálatok és 
alátámasztó javaslat tartalmi követelményeit az alábbi táblázat szerint határozom meg. A Kr. 1. és a 3. 
mellékletben meghatározott tartalmi elemek összevonhatók, fejezeten belül átcsoportosíthatók, bővíthetők, 
egyes részelemei a településrendezési feladatnak megfelelően a település adottságainak, valamint a település 
településhálózatban elfoglalt helyének figyelembevételével indokolt esetben elhagyhatók.  
 

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 

1. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet alapján,  
figyelembe véve az előzetes véleményeket és adatszolgáltatást. 

 

 
1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ Ipari fejlesztési terület – KG → IG 
1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a 
településhálózatban, térségi kapcsolatok Nem, a módosítás miatt nem változik. 

1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos 
Területfejlesztési Koncepcióval és a területileg releváns megyei, 
valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) 
való összefüggések vizsgálata 

Nem 

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata Igen, ellenőrizni kell. 

1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek 
- az adott település fejlesztését befolyásoló - vonatkozó 
megállapításai 

Nem, közigazgatási határt, települések 
közötti infrastruktúrát nem érint. 

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása   
1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált 

településfejlesztési stratégia vonatkozó megállapításai Nem. 

1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési 
szerződések Igen. 

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata   
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök Igen. 
1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, 

megvalósult elemek Nem  

1.7. A település társadalma   
1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, 

képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség Nem releváns. 

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, 
érdekviszonyok Nem releváns. 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és 
kulturális adottságok, társadalmi élet, szokások, hagyományok, 
nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.) 

Nem releváns. 

1.8. A település humán infrastruktúrája  

1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) Nem releváns. 
1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása Nem releváns. 

1.9. A település gazdasága  

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre Nem releváns. 
1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői Nem releváns. 
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1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb 
beruházásai települést érintő fejlesztési elképzelése Nem releváns. 

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 
(elérhetőség, munkaerő képzettsége, K+F stb.) Nem releváns. 

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) Nem releváns. 
1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és 
intézményrendszere   

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program Nem releváns. 
1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, 

intézményrendszere Nem releváns. 

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység Nem releváns. 
1.10.4. Foglalkoztatáspolitika Nem releváns. 
1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás Nem releváns. 
1.10.6. Intézményfenntartás Nem releváns. 
1.10.7. Energiagazdálkodás Nem releváns. 

1.11.  Településüzemeltetési szolgáltatások, okos község települési 
szolgáltatások Nem releváns. 

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata   
1.12.1. Természeti adottságok Igen. 
1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet   

1.12.2.1. tájtörténeti vizsgálat Nem. 
1.12.2.2. tájhasználat értékelése Igen. 

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek  
1.12.3.1. tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő területek Igen. 

1.12.3.2. nemzeti és nemzetközi természetvédelmi 
oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, emlék Nem. 

1.12.3.3. ökológiai hálózat Nem. 

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése Nem. 
1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata Nem releváns. 

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei Nem releváns. 
1.13.1.1. szerkezeti-, kondicionáló szempontból 

lényeges, valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó elemek Nem releváns. 

1.13.1.2. zöldfelületi ellátottság értékelése Nem releváns. 
1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái Nem releváns. 

1.14. Az épített környezet vizsgálata   
1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata   

1.14.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok 
vizsgálata Nem releváns. 

1.14.1.2. az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, 
termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi osztályok Nem. 

1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt 
területek 

Nem, beépítésre szánt terület kijelölése 
nem történik. 

1.14.1.4. funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, 
funkcionális és ellátási kapcsolatos) Nem releváns. 

1.14.1.5. alulhasznosított barnamezős területek Nem releváns. 
1.14.1.6. konfliktussal terhelt (szlömösödött, 

degradálódott) terület Nem releváns. 

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata   
1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat Nem releváns. 
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1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat Nem. 
1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter   

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai 
felmérése Nem. 

1.14.5. Az építmények vizsgálata   
1.14.5.1. funkció, kapacitás Nem releváns. 
1.14.5.2. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési 

mérték, sűrűség) Nem releváns. 

1.14.5.3. magasság, szintszám, tetőidom Nem releváns. 
1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: 

utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok Nem releváns. 

1.14.6. Az épített környezet értékei   
1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, 

történeti településmag Nem releváns. 

1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, 
régészeti érdekű terület Igen. 

1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi 
arculatot biztosító építészeti jellemzők Nem releváns. 

1.14.6.4. világörökségi és világörökségi várományos 
terület Nem releváns. 

1.14.6.5. műemlék, műemlékegyüttes Nem, nincs műemlék a tervezési 
területen, annak környezetében. 

1.14.6.6. műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti 
kert, temető és temetkezési emlékhely 

Nem, nincs műemlékvédelem sajátos 
tárgya a tervezési területen, annak 
környezetében. 

1.14.6.7. műemléki terület: történeti táj, műemléki 
jelentőségű terület, műemléki környezet 

Nem, nincs műemléki terület a tervezési 
területen, annak környezetében. 

1.14.6.8. nemzeti emlékhely Nem, nem nemzeti emlékhely. 

1.14.6.9. helyi védelem Nem, nincs helyi védelem a tervezési 
területen, annak környezetében. 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái Nem releváns. 
1.15. Közlekedés   

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok Nem változik. 
1.15.2. Közúti közlekedés Igen. 

1.15.3. Közösségi közlekedés Nem változik. 

1.15.3.1. közúti Nem. 
1.15.3.2. kötöttpályás Nem. 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés Nem változik. 
1.15.5. Parkolás Nem változik, telken belül történik. 

1.16. Közművesítés  
1.16.1. Víziközművek   

1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, 
tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás) Nem hálózat kiépült. 
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1.16.1.2. szennyvízelvezetés Nem szennyvízhálózat kiépült. 
1.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés Nem útépítési terv szerint készül. 

1.16.2. Energia   
1.16.2.1. energiagazdálkodás és energiaellátás 

(villamos energia, közvilágítás, gázellátás, távhőellátás és más 
ellátórendszerek) 

Nem közvilágítási terv útépítési terven. 

1.16.2.2. megújuló energiaforrások alkalmazása, a 
környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei Nem, alkalmazás megengedett. 

1.16.2.3. az önkormányzati intézmények 
energiahatékonysági értékelése Nem. 

1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus 
hálózat, vezeték nélküli hírközlési építmények) Nem releváns. 

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés)  
1.17.1. talaj Igen. 

1.17.2. felszíni és a felszín alatti vizek Igen. 

1.17.3. levegőtisztaság és védelme Igen. 

1.17.4. zaj- és rezgésterhelés Igen. 

1.17.5. sugárzás védelem Nem releváns. 

1.17.6. hulladékkezelés Igen. 

1.17.7. vizuális környezetterhelés Nem. 

1.17.8. árvízvédelem Nem. 
1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák Igen. 

1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló 
vagy korlátozó tényezők) Nem. 

1.18.1. építésföldtani korlátok Nem. 
1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék 

területei Nem. 

1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek Nem. 
1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területei Nem. 

1.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség   
1.18.2.1. árvízveszélyes területek Nem. 
1.18.2.2. belvízveszélyes területek Nem. 
1.18.2.3. mély fekvésű területek Nem. 
1.18.2.4. árvíz és belvízvédelem Nem. 

1.18.3. egyéb   
1.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. 

lejtés, falszakadás) Nem releváns. 

1.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások Nem releváns. 
1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások Nem releváns. 

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely Nem, nincs a tervezési területen 

1.20. Községi klíma Nem releváns. 
 
2021. március 31.   

 
 

Wittek Krisztina Sormás főépítésze  
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3.2.  Helyzetfeltáró munkarészek 

3.2.1.  A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
 
Az ország településein, az egyes térségekben a terület-felhasználásra és az építésre vonatkozó szabályokat a 
magasabb szintű, területrendezésre vonatkozó törvények rendelkezésével összhangban kell kialakítani.  
Vonatkozó területrendezési tervek és jogszabályok: 
 

− Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (TrTv) 

− A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. 
(VI. 14.) MvM rendelet 

− Zala Megye területrendezési szabályzatáról, térségi Szerkezeti Tervéről és övezeteiről szóló 
8/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendeletet. (ZMTrT) 

 

Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési terveket érintő 
fejezetei 2019. március 15-től hatályos. 

Az Országos Területrendezési terv kiegészítő szabályozását is tartalmazó miniszteri rendelet 2019. 
június 14. napján lépett érvényben.  

Zala Megye új hatályos területrendezési terve 2019 -ben készült. 

Részletes elemzést a 5. pont tartalmazza.  

3.2.2.  Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

3.2.2.1.  Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

A Képviselő-testület a jelen módosítással kapcsolatos döntése: 

34/2021. (III. 1.) 
határozat 

a 329/2, 329/9, 329/36-37, 329/39, 329/44-46, 07/1-2, 07/4-5 hrsz-ú telkek 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, a településrendezési eszközök 
módosításáról (mellékletekben) 

3.2.3.  A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

3.2.3.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 

A hatályban lévő településrendezési eszközök 

- Sormás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V.27.) önkormányzati rendelete a 
településkép védelméről (továbbiakban: TKR) 

- Sormás Község Településszerkezeti terve és leírása 87/2003. önkormányzati határozat (TSZT) 
módosítva a 113/A/2012. (VII. 12.) önkormányzati határozattal 

- Sormás Község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2012. (VII. 12.) 
önkormányzati rendelet (SZT és HÉSZ) 
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A módosítási terület a hatályos településszerkezeti terven:   

 
Ipari park tervezett fejlesztési területe a hatályos településszerkezeti terven 
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Ipari park tervezett fejlesztési területe a hatályos településszerkezeti  terv részletén 
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Településszerkezeti terv jelmagyarázat 

A hatályos Szerkezeti terven a tervezett fejlesztési terület KG jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 
területfelhasználású övezetébe van sorolva, melyre az alábbi rendelkezés vonatkozik:  
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Hatályos településszerkezeti terv leírás kivonat  

„ 1.4. A BEÉPÍTETT ÉS BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

A településszerkezeti terv lehatárolja az OTÉK szerinti területfelhasználási egységeket ezen belül a 
fejlesztési területeket. 

d) Gazdasági területfejlesztések: 

  Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területegységek: 

• Észak-keleti kereskedelmi szolgáltató – lakóterületet nem zavaró - gazdasági terület a Malom 
telkével együtt a 7. sz. főúttól északra, 20 m védő zöldsávval a lakóterület felől. 

• Déli kereskedelmi szolgáltató – lakóterülete nem zavaró - gazdasági terület a Major területeivel 
együtt a 7. sz. főúttól délre, 20 m védő zöldsávval a lakóterület felől. 

• Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület kialakítása a volt határőrlaktanya és a lokátor 
állomás területén, 20 m védő zöldsávval a lakóterület felől. 

Kereskedelmi-szolgáltató és ipari gazdasági terület: 

• Dél-keleti ipari gazdasági területfejlesztés. „ 

Sormás Község Településszerkezeti terve és leírása - 87/2003. önkormányzati határozat (TSZT) – mely 
a KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhelyek pontosítása miatt módosítva lett a 113/A/2012. (VII. 12.) 
önkormányzati határozattal egységes szerkezetben tartalmazza a dél-keleti ipari gazdasági 
területfejlesztést kereskedelmi-szolgáltató és ipari gazdasági területek kijelölésével. 

 

„1.5. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

a) Közlekedési és közműterületek 

a/1 Közlekedési területek 

A terv biztosítja a meglévő úthálózat bővítését a fejlesztési területek feltárására. 

• Belső közúthálózat fejlesztések: 

Tervezett gyűjtőutak (22 m szabályozási szélességgel): 

- Dél-keleti – lakóterületen és gazdasági területen átmenő forgalmi út 

Tervezett kiszolgáló utak (12-16 m szabályozási szélességgel): 

- A lakóterület fejlesztések és gazdasági területfejlesztések területeire tervezett forgalmi 
utak. 

- A Dózsa György utcától induló forgalmi út a tervezett üdülőterület megközelítésére. 

-  A hegyi zarándokút kiépítése Homokkomáromig.  

Tervezett magánút (12-16 m szélességgel): 

-  A tömbfeltárást elősegítő telekalakítástól függő forgalmi út a dél-keleti gazdasági 
területen. 

 

Az ipari park fejlesztési területén tervezett utak megfelelnek a szerkezeti terv leírásának. A 
gazdasági területet feltáró gyűjtőút a valóságban 20 m szélességű közút a hiteles földhivatali 
adatok alapján és a várható forgalmi kapcsolatoknak megfelelően  - a közutat délen a 
napelempark lezárja – kiszolgáló útként kerül megépítésre az ipari park infrastrukturális 
beruházása során.  

A szerkezeti terv leírása csak a kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területek ipari gazdasági 
területbe sorolása miatt módosul.
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A módosítási terület a hatályos szabályozási terven:   

 

Ipari park tervezett fejlesztési területe a hatályos szabályozási terven 
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Ipari park tervezett fejlesztési területe a hatályos szabályozási terv részletén 
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A hatályos Szabályozási terven a tervezett fejlesztési terület 15 KG és 16 KG jelű kereskedelmi-
szolgáltató gazdasági területfelhasználású övezetébe van sorolva, melyre a HÉSZ 12.§-ában  az alábbi 
szabályozás vonatkozik:  

 

15 
KG 

SZ 40 50 

6,0 2500 50 
 

 

16 
KG 

SZ 60 20 

9,0 2000 50 
 

 

Az építési övezetek meghatározása az alábbiak szerint értelmezendő: 

Terület-
egység 

Jele 
 
 

Építési 
övezet 

Beépítési mód Max. beépítési 
% 

Min. 
zöldfelületi arány 

% 

Max. építmény 
magasság (m) 

Min. 
telekterület 

( m2 ) 

Max. felszín 
alatti építmény 

aránya % 

 

A tervezett szabályozás az ipari gazdasági területre a hatályos HÉSZ előírásait nem változtatja meg. Az 
előírásokban változtatást – hatályon kívül helyezést – csak a magasabb rendű jogszabályok előírásai 
alapján került törlésre a két utolsó bekezdés, melyeket a településképi rendeletben kell szabályozni.  

Ez alapján az alábbi táblázat szerint javasolt az ipari park fejlesztési területének szabályozása (forrás: 
njt.hu, önkormányzat) 

 
„Az IG jelű ipari gazdasági építési övezet 

13.§ 
 

1. Az ipari célú gazdasági terület elsősorban az ipari, energia-szolgáltatási, 
település-gazdálkodási építmények elhelyezésére szolgál, mint nem zavaró 
hatású ipari terület. 

2. Az övezet területén az országos érvényű rendelkezések szerinti építmények 
helyezhetők el a szabályozási terv szerinti kialakítással, beépítési 
feltételekkel. 

3. A közműellátás mértéke: részleges közművesítettség a teljes közműellátás 
kiépítéséig, de maximum 5 évig, amely közüzemi villamos 
energiaszolgáltatást, közüzemi ivóvíz szolgáltatást, valamint egyedi 
közművel történő szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés továbbá 
közterületi nyílt rendszerű csapadékvíz-elvezetés együttes meglétét jelenti. 
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4. Az ipari célú gazdasági területekre vonatkozó hatelemes építési övezeti 
előírások a 8. §. (3) bekezdés előírásai alapján értelmezhető. 

5.  

16 
IG 

SZ 50 25 
12,0 2000 50 

 
jelű építési övezetben szabadon álló beépítésű, legfeljebb 12,0 m 
építménymagasságú épületek helyezhetők el legalább 2000 m2-es telken max. 
50%-os beépítettséggel, a telken belül legalább 25%-os zöldfelületi 
borítottsággal. A telken belül előírt zöldfelületet háromszintű 
növénytelepítéssel kell kialakítani, ami tartalmazza a gyepszintet (lágyszárú), 
cserjeszintet és lombkorona szintet. Az előkert területét füvesíteni kell, 10 m-
ként 1 db előnevelt, földlabdás, 14/16 cm törzs-körméretű sorfát, közéjük 
pedig csoportos elhelyezésben 16 db arányos méretű konténeres cserjét kell 
ültetni az építmények használatbavételi engedély megkéréséig. A terepszint 
alatti beépítettség max. 50% a telek arányában. A szintterületi sűrűség 1,5. A 
telek legkisebb szélessége 40,0 m, mélysége 50,0 m lehet. Az előkert, 
minimális mérete 6 m, a hátsókert, valamint az építmények közötti távolság 
minimális mérete 12,0 m amennyiben a telekalakítás a Tervtől eltér. 

6. A területen elhelyezendő épületek igényes funkcióhoz méltó, környezetbe illő 
építészeti kialakítással, anyaghasználattal engedélyezhetők. 

7. A reklám-, cégfeliratok elhelyezésére is építési engedélyt kell kérni akár a 
homlokzatra kerülnek, akár egyéb módon önálló "építményként tervezettek 
(zászlórúdsor, reklámoszlop stb.).” 

A módosítás a közlekedési területek előírásait nem változtatja. A tervezett közlekedési területek – lásd 
közlekedési munkarész tervei – a hatályos HÉSZ  előírásai alapján épülnek a beruházás során, változás 
a valóságnak megfelelő útkeresztmetszetek szabályozása és a hatályos szabályozási terv közlekedési 
területei között van az alábbi táblázat szerint: 

Közlekedési területek változása 

Hatályos Szabályozási terv Szabályozási terv módosítás 

Közlekedési terület 
jele 

Közlekedési terület 
szabályozási 
szélessége (m) 

Közlekedési terület 
jele 

Közlekedési terület 
szabályozási 
szélessége (m) 

(K) 1 22 KöU-1 20  

(K) 3 16 KöU-2 16 

(K) 2 16 KöU-3 14 

  KöU-4 18 

A közlekedési területekből adódó terület változások a biológiai aktivitásérték számításnál találhatók.  
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3.2.4. A táji és természeti adottságok vizsgálata  
3.2.4.1. Természeti adottságok  
Földrajzi viszonyok 
Sormás község határa hivatalos besorolás szerint földrajzilag a Zalai dombvidék középtáj Egerszeg-
letenyei dombság kistájában, annak dél-keleti részén terül el.  

A tájat több, egymással párhuzamos, észak-déli irányú hát osztja részekre.  
A dombhátakat pliocén agyag, ritkábban homok, homokkő alkotja. A levantei időszak folyamán 
lepusztult sima térszín pleisztocén kori törésekkel nagyjából egyenletes magasságúra emelkedett ki. A 
jelenlegi szabdalt felszín tehát részben a dombvidék kiemelkedésével, a völgyek bevágódásával, 
részben pedig az erózió következtében alakult ki. A szabdalt felszínre rakodó változó vastagságú /2-3 
m/ holocén lösz kismértékű kiegyenlítő hatást gyakorolt. A jelenleg is még erősen működő eróziós és 
suvadásos hatások napjainkban is alakítják a felszínt. 
 
A dombok tengerszint feletti magassága 150-300 m, a relatív szintkülönbség 100-130 m között van.  
A dombvonulatok között hosszanti irányú, változó szélességű völgyek húzódnak. Ezek alján rendszerint 
patak folyik. 
 
Éghajlati viszonyok 
A táj éghajlati viszonyai kedvezőek. Klímahatások tekintetében részben mediterrán, részben atlanti 
behatások érvényesülnek. 
Fontosabb éghajlati jellemzők: 
                  Átlagos éves csapadék                              742 mm 
                  Évi átlagos középhőmérséklet                 9,5 C fok 
                  Uralkodó szélirány                                     É, D 
 
Geológiai és talajviszonyok 
A geológiai és éghajlati tényezők hatására a dombokon többnyire jó termőképességű 
agyagbemosódásos barna erdőtalajok alakultak ki. Az erózió hatására azonban különösen a meredek 
oldalakon a termőréteg gyakran lemosódik, és előbukkan a nyers lösz vagy agyag. 
A folyó és patak völgyekben öntés réti talajokat, lejtőhordalék réti talajokat találunk.  
A Dél-zalai Homokvidékhez tartozó tájrész talajképző kőzete meszes homok. 
A mezőgazdasági művelés a táj képét természetesen átformálta, kultúrtájjá alakította. 
 
Növényföldrajzi viszonyok 
A táj növényföldrajzi besorolás szerint a magyar flóratartomány /Pannonicum/ 
dunántúli flóravidéke (Transdanubicum) zalai flórajárásához (Saladiense) tartozik. 
 
A magasabb fekvésű és tápanyagban gazdagabb termőhelyek és a völgyek eredeti természetes 
növénytakarója a gyertyános-tölgyes (Querco-Carpinetum), illetve (főleg az északi kitettségben) a 
bükkös (Vicio- Oroboidi-Fagetum). 
 
A dombok közti mélyebb fekvésekben égereseket (Alnetum) vagy éger-fűz láperdőket (Salicetum 
cinereae) találunk. A Dél-zalai (Kanizsai) Homokvidékhez tartozó tájrész az erdős sztyepp övbe 
sorolható. Jellemző növénytársulása a homoki kocsányos tölgyes, a pangóvíz borította részeken az 
égeres láperdő. A buckatetőkön nyílt magyar csenkeszes (Festuca vaginata) homoki gyepeket találunk. 

Tájhasználat 
Megkülönböztetünk a község lakott részét magában foglaló belterületi tájhasználatot, és az azon kívüli, 
a domborzati viszonyok, a termőtalaj minősége és egyéb természeti adottságok által meghatározott 
külterületi tájhasználatot. Mindkettő hosszú idő alatt alakult ki, és történelmi hagyományai vannak. 
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Külterületi tájhasználat 
Sormás község külterületi tájhasználatát elsősorban a domborzati viszonyok határozzák meg. Az északi 
oldal meredekebb lejtésű részein erdőket, illetve zártkerti szőlőket találunk. A nyugati oldal enyhe 
lejtésű, kötött talajú részein szántóföldi művelést folytatnak. A községhatár északkeleti oldalán az 
egykori katonai gyakorlótér terül el. A község határát itt keresztezi az M-7. autópálya. Tőle délre a 7. 
sz. főútig nagy kiterjedésű, részben kaszált réteket találunk. A főút déli oldalán találjuk az ipari parkot. 
Tőle délre szintén kaszált, Natura 2000 hálózatba sorolt nedves gyepterületeket találunk.  
 
Az erdők a ZALAERDŐ Zrt, illetve magánszemélyek osztatlan közös tulajdonában vannak, ott 
erdőgazdálkodást folytatnak. A rétek és szántóföldek nagy része a helyi "Zöld Mező" Agro Kft 
használatában van.  
 
A külterületről elfolyó csapadékvíz a folyamatos növényborítás és az enyhe lejtés miatt csak kisebb 
mértékű erózióveszélyt, talajlemosódást okoz. A növényzet eltávolítása, a talaj bolygatása azonban 
megnöveli az erózió veszélyét. A szántóföldi művelésű területeken felhasznált műtrágya és 
növényvédőszer maradványok élővízbe jutásának az enyhe lejtés miatt kicsi az esélye. 
 
Belterületi tájhasználat 
Az eredeti község az észak-dél irányú enyhe lejtésű dombvonulaton települt. Az általános falukép 
rendezett. 
A belterületi tájhasználatról megállapítható, hogy már eddig is gondot fordítottak rá. A jövőben a 
belterületi fásítást tervezett rendszerbe foglalva kell kiegészíteni.  
 
A vizsgált terület részletes elemzése 
A vizsgált 07/1-2-4-5 HRSZ terület tipikus példája az átmeneti szakasznak. A dombvidék geológiai 
jellemzőinek megfelelően a község belterülete egy észak-dél irányú dombvonulaton települt. Ennek a 
talaja löszös, agyagos vályog. A vizsgált terület ennek keleti oldalához kapcsolódó észak-dél irányú, 
lapos tetejű, száraz homokbucka. A keleti lejtésű agyagos dombláb és a homokbucka találkozásánál 
helyenként a homok az agyagos talajképző kőzetre települt. Felszíni vízfolyás a vizsgált területen nincs. 
A lejtés miatt a homok által átengedett talajvíz keleti irányba, az alacsonyabban fekvő terület irányába 
mozog. A szomszédos mélyebben fekvő területeken időszakosan a felszínre bukkan, amit vízelvezető 
árkokban vezetnek el. A 07/4, és a 07/5 HRSZ mocsárként feltűntetett 07/5/a alrészlete úgy jött létre, 
hogy ott egy vízzáró agyaglencse megállította, kissé felduzzasztotta a talajvizet. Az előtte lévő 
magasabb buckarész nem engedte azt tovább, emiatt itt egy teknőszerű, időnként kissé vizenyősebb 
területrész keletkezett. Nyílt vízfelület nem található. A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 
Főosztálya a Balatonfelvidéki Nemzeti Park munkatársaival együtt részletes talajtani és botanikai 
feltárást végzett a láp kijelölése céljából. Határozatban rögzített megállapításuk alapján a vizsgált 
földrészletek nem rendelkeznek a láp kritériumaival, ezért a láp minősítést, és az ex lege védettséget 
megszűntette! A vizsgált többi földrészlet magasabb fekvésű, száraz buckatető. 
 
A magasabb fekvésű területek műveltek, illetve a buckatető gyepje rendszeresen kaszált terület. 
Uralkodó lágyszárú növényzete a magyar csenkesz (Festuca vaginata). Botanikai vizsgálataink szerint 
védett, vagy védelemre érdemes növényt nem találtunk. A szegélyeken viszont megjelentek az invazív, 
terjeszkedő növények, mint a nagy aranyvessző (Solidago gigantea), a siskanád tippan (Calamagrostis 
epiogeios), stb. 
 
A 07/1-2-4-5 HRSZ nem tartozik sem a Natura 2000, sem a Nemzeti Ökológiai Hálózatba. 
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2. 07/4, 07/5 HRSZ látképe északi irányban 4. 07/2 HRSZ látképe keleti irányban 

  
5. 07/5 HRSZ látképe északkeleti irányban 6.  07/5 HRSZ látképe nyugati irányban, 

háttérben a szántóföld és a major 

  
12. 07/4, 07/5 HRSZ nyugati, szántóföld felőli 

szegélye 
13. 07/4 HRSZ nyugati szélén található égerfák 

Helyszíni fotók a fejlesztési területről és környezetéről 
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3.2.4.2. Tájhasználat, tájszerkezet 
3.2.4.2.1.Tájhasználat értékelése 

A  fejlesztési terület az árvízvédelmi töltésen túl közel sík területen fekszik. A terület keleti oldalát a 
szennyvíztisztító rendezett fásított, gyepesített telke határolja, délről rét művelési ágú de művelés 
nélküli) terület, nyugatról az árvízvédelmi töltés és vasút területe, északról a saját használatú út 
határolja. Az út északi oldalán művelt szántó találhatók a község belterületi határa és a töltés között. 

Az árvízvédelmi töltés nyugati oldalán található a Murasóder Kft. II. kavicsbányája, melynek nyersanyag 
kitermelésére a környezetvédelmi engedéllyel 2021. évtől rendelkezik.  

A tájhasználatot a három telekből álló fejlesztési terület jelentősen nem változtatja meg, mert a 7397 
m2  terület 90 %-a már kivett telephely – 048/3 és 048/4 hrsz. összesen 6700 m2 – a fennmaradó rét 
művelési ágú 697 m2 telken a zöldfelület megmarad.  

Helyi védelem alatt álló, vagy arra javasolható természeti objektum a fejlesztés területén nincsen.  

Összességében a tájhasználatot a tervezett fejlesztési terület a módosítással kedvezőtlenül nem 
változtatja meg, mivel a terület a hatályos településrendezési eszközökben már fejlesztésre kijelölt 
beépítésre szánt területként szerepelt.  

 
A Zala Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály digitális 
adatszolgáltatása alapján  módosítással érintett területek közelében nyilvántartott erdőterületek 
nem találhatók.  
 

 
Nyilvántartott erdőterületet nem érint. 

 
Forrás: NÉBIH hivatalos Magyarországi Erdészeti Webtérképe: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/  

  

https://erdoterkep.nebih.gov.hu/
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3.2.4.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek  

Védett természeti terület a tervezési területen, annak közelében nem található. 

 
3.2.4.3.1. Tájképvédelmi szempontból kezelendő területek 

A tervezett módosítás területe része a tájképvédelmi övezet területnek a BfNPI adatszolgáltatása 
alapján. A 2018. évi CXXXIX. törvény és a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet. 4.§ rendelkezik a 
tájképvédelmi terület övezete vonatkozásában.  

 
„4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó 

munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási 
területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg 
megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi 
jellemzőit. 

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

a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait, 
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi 

rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket. 
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett 

helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-

hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat 
fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani.” 

A BfNPI 1363-2/2021 ügyszámú 2021. március 2. kelt véleményében (továbbiakban: BfNPI 
adatszolgáltatása) a fejlesztési területre jelezte, hogy a Sormás 07/4, 07/5, hrsz-ú területek a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található, egyedi hatósági határozattal történő 
lehatárolásra váró ex lege védett láppal érintett ingatlanok.  

A lápkijelölési eljárás helyszíni bejárással megtörtént, melynek eredményeként a 07/4 és 07/5 hrsz-ú 
telkek nem tekinthetők lápterületnek a Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 
ZA/KTF/02993-4/2021 ügyiratszámú határozata alapján (lásd. dokumentáció 20-28 oldal és 
mellékletek). 
 
Sormás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V.27.) önkormányzati rendelete a 
településkép védelméről (továbbiakban: TKR) szerint a tervezett fejlesztési terület nem tartozik a 
településképi szempontból meghatározó területbe, továbbá nem érintett helyi terület védelem, 
egyedi védelem által. 
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Kivonat  
Sormás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V.27.) önkormányzati 
rendeletének 2. mellékletéből  
VÉDETT ÉS TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK ÉS 
ELEMEK 
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A fejlesztési területre a TKR alábbi előírásai vonatkoznak (kivonat): 

 
„IV. FEJEZET 

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK 
 

Építmények anyaghasználatára vonatkozó építészeti követelmények 
16.§ 

 
(1) A helyi védelemmel nem érintett vagy településképi szempontból nem meghatározó területeken 

(továbbiakban: egyéb területek) az építmények anyaghasználatára – amennyiben az adott 
területre vonatkozó előírás mást nem határoz meg – a (2)-(4) bekezdésben foglaltakat kell 
figyelembe venni.  

(2)  A falfelületek felületképzésére nem alkalmazható természetes anyagtól eltérő hatású anyag,  
(3) A tető héjalásánál nem alkalmazható pala, kivéve a természetes palát,   
(4) Az közterület felőli kerítések esetében nem alkalmazható az épület építészeti karakterétől, 

anyaghasználatától, megjelenésétől elütő anyag”  

A településrendezési eszközökben a terület felhasználás célzott hasznosítású beépítésre szánt 
területként, helyhez kötött beruházás megvalósítására lett kijelölve, mivel az ipari park fejlesztés csak 
a kiemelt fejlesztési területként meghatározott kereskedelmi-szolgáltató terület ipari gazdasági 
területté történő átsorolásával valósítható meg. A HÉSZ módosítása tartalmazza az építés rendjének 
egyedi szabályait (Tervezett TSZT és HÉSZ előírások).  

A terület 7. sz. főút felőli látványvédelme érdekében háromszíntű – gyep- cserje-, lombkorona szintű - 
növényzettel lesz határolva a 7. sz. főút felől, melyet az épületek használatba vételéig telepíteni kell. A 
hatályos előírásokban a közterületek felőli látványvédelem érdekében az előkertek növényzettel való 
telepítésére az előírások változatlanul megmaradnak. 

A fejlesztési területre a HÉSZ alábbi előírásai vonatkoznak (kivonat): 

Hatályos HÉSZ 13.§ 5) bekezdés kivonata 

„A telken belül előírt zöldfelületet háromszintű növénytelepítéssel kell kialakítani, 
ami tartalmazza a gyepszintet (lágyszárú), cserjeszintet és lombkorona szintet. Az 
előkert területét füvesíteni kell, 10 m-ként 1 db előnevelt, földlabdás, 14/16 cm törzs-
körméretű sorfát, közéjük pedig csoportos elhelyezésben 16 db arányos méretű 
konténeres cserjét kell ültetni az építmények használatbavételi engedély 
megkéréséig.” 

 

A fejlesztési terület tervezett előírásai (tervezett TSZT és HÉSZ) megfelelnek a vonatkozó országos és 
térségi előírásoknak. 

 
3.2.4.3.2.Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, 

érték, emlék (1.12.3.2)  

A tervezett módosítás nem érinti az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendeletben (Nkr.) meghatározott Natura 2000 területet. Az 
érintett telkek nem szerepelnek az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendeletben. 
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A fejlesztési terület nem érintenek Natura 2000 terület a BfNPI adatszolgáltatása alapján. 

 
3.2.4.3.3.Ökológiai hálózat 

A tervezett módosítások nem érintik az ökológiai hálózatot a BfNPI adatszolgáltatása alapján. 

3.2.4.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

A tervezési területek természetvédelmi oltalom alatt nem állnak.  Sormás Község területén a nagy 
kiterjedésű Natura 2000 területekre gyakorolt hatás nem várható.  

 

3.2.5. Az épített környezet vizsgálata  

3.2.5.1. Területfelhasználás vizsgálata 
3.2.5.1.1. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi 

osztályok 
 
Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg helyhez 
kötött igénybevétel céljából lehet.  

Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy Sormás területén az egyes művelési ágak mely minőségi osztályba 
sorolt területei minősülnek átlagosnál jobb minőségű termőföldnek: 

 

Művelési 
ág 

Átlagos 
AK/ha 

Gyümölcsös 29,20 
Kert 21,76 
Szántó 26,03 
Szőlő 46,14 
Legelő 6,32 
Rét 24,36 

Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály 1. adatszolgáltatása,  

13139/2021. ügyszám. 2021. 03.23. 
 
„a módosítással érintett ingatlanok a Sormás 329/2, 329/9, 329/36-39, 329/44-47, 07/1-2, 07/4-5 hrsz-ok. Az 
ingatlan-nyilvántartásunk szerint a Sormás 07/1-2 és 07/4-5 hrsz. alatti földrészletek minősülnek termőföldnek. 
A belterületi ingatlanokat érintően a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 1.§ (3) bekezdésében 
foglaltak figyelembe vételével jelen eljárásban az ingatlanügyi hatóság hatáskörrel nem rendelkezik. 
 
Az átsorolással érintett termőföldek legelő művelési ágúak, 3-as minőségi osztályba soroltak. A település 
külterületén a legelő átlagos AK értéke 6,32 AK/ha. A legelő 3-as minőségi osztályú területek AK értéke 8,00 
AK/ha. Az átsorolással érintett területek átlagosnál jobb minőségűek.  
 
A tervezett módosítással érintett termőföldek közvetlenül szomszédosak a már ipari területként működő, 
többségében beépített területekkel. A meglévő ipari terület bővítését tervezik.” 

A módosítás termőföldet érint, átlagosnál jobb minőségű legelő művelési ágú, mezőgazdasági 
területfelhasználású terület kerül beépítésre szánt területbe, mely már a hatályos településrendezési 
eszközökben is beépítésre szánt területként lett kijelölve. 
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3.2.5.2. Az építmények vizsgálata 
 
A módosítás területén építmény nem található. Környezeti szempontból a Keleti oldalon közvetlenül 
szomszédos a meglévő, déli irányban hosszan elnyúló ipari park beépített területével, benne kamion 
telephely, és nagy kiterjedésű naperőmű teleppel. Déli oldalon mezőgazdasági művelésű terület illetbe 
a napelempark határolja a módosítás területét. Nyugati oldalon a belterület határig az agrár kft 
szántóföldi növénytermesztést végez. A szántóföld mögött a már meglévő fafeldolgozó üzem, több 
kisebb üzem, és az agrár Kft nagy kiterjedésű majorja található, benne géptelep, terményszárító és 
raktár, továbbá baromfiteleppel. Északi oldalon is egy kisebb szántóföld van a 7. sz. főútig, amely 
szintén KG övezetbe van tervezve. A módosítási területet minden oldalról ipari gazdasági területek 
veszik körül. 
 

3.2.5.3. Az épített környezet értékei 
 
A módosítással érintett ingatlanokon a Miniszterelnökség által vezetett közhiteles nyilvántartás adatai 
alapján műemlék nem található, műemléki környezetet nem érint, de nyilvántartott régészeti hely a 
07/5 hrsz.-ú telek észak-nyugati részét érinti.  

A területre elkészült az  

A vizsgált hrsz-ú területek Sormás külterületén, az ipari park tömbjétől nyugatra, a 7.számú főút déli 
oldalán, észak-déli irányban terülnek el. A helyszíni szemle alkalmával a vizsgált területek növényzettel 
fedettek voltak, művelés nem folyt rajtuk.  
Közvetlen a 7. sz. főút déli oldala mellett futó kerékpárút és egy kisebb fás területtel határolt részt rét 
borított. A már beépített ipari területtől nyugatra, délnyugatra gazos növényzet fedi a felszínt, valamint 
a Mántai-patakból dél felé futó kis vízfolyás mellett helyenként vizenyős, nádas és fás-bozótos 
területet tapasztaltunk. Ezek fedettségük révén régészeti terepbejárásra alkalmatlannak bizonyultak.  
 
A helyszíni szemle eredményeit az 1. melléklet mutatja (lásd. a dokumentáció 4. mellékletében) 
 
Az országos nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek közül kettő található a vizsgált területen és 
annak közvetlen vonzáskörzetében: 
 

azonosító név hrsz. kor és jelleg 
40695 Sormás - Homokbánya 091/11, 094/2, 

091/13, 091,8 
őskori és késő 
középkori telep 

40698 Sormás – TSZ major 04/5, 05, 07/5, 06/8, 
06/9, 06/10 

középső rézkori telep 

 
Közülük a 40695 azonosítószámú Sormás – Homokbánya nevű lelőhely a vizsgált területtől 
északnyugatra mintegy 50-70 m távolságban, a 7. számú főút északi oldalán terül el. 
 
A 40698 azonosítószámú Sormás – TSZ-major nevű lelőhely délkeleti részét érinti a tervezett fejlesztési 
terület egy része, a 07/5 hrsz-ú teleknek északnyugati sarka. 
Mivel a régészeti lelőhelyeket terepbejárások eredményeiből ismerjük, így a lokalizációjukat, 
kiterjedésüket és az intenzitásukat csak a felszíni nyomok alapján tudjuk meghatározni. Ezért ha egy-
egy változtatással érintett helyszín nem közvetlenül, hanem csak pufferzónában érint egy lelőhelyet, 
akkor is számolni lehet régészeti érintettséggel. 
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A módosítással érintett ingatlanokon, azokkal határos ingatlanokon helyileg védett építmény, épített 
érték, értékes épület nem található.  Építészeti érték a közelben sem található, így a módosítás 
építészeti értéket nem érint.   
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3.2.6. Közlekedés, javaslatok 
 
A tervezett módosítások a község közlekedését, úthálózatát nem befolyásolják. A tervezett 
módosítások következtében az érintett területek közlekedési forgalma nem növekszik. A tervezett 
telephelyek megközelítése a 7. sz. főút felől megoldott. Az M7 autópálya keleti és nyugati irányban is 
megközelíthető.  
 

A községen átmenő nehézgépjármű forgalmat a község már korábban korlátozta a tábla kihelyezéssel. 
Kerékpárral és gyalogosan a község felől a fejlesztési területek megközelíthetők. A közösségi 
közlekedés a község központjában autóbusz megállóhellyel biztosított a környező települések felől 
érkezők részére.  

A tervezett utak a meglévő, telekrendezéssel kialakított területeken belül kiépíthetők. A közművek már 
az út céljára kialakított területeken kiépítésre kerültek. A beruházás során a közvilágítás kiépítése és 
az útépítések, csapadékvíz elvezetés készül el. 

 
Sormás, Ipari Park 329/2 hrsz-ú U1-U2- U3 jelű utak 
 
Osztályba sorolás U1 – U2 – U3 jelű utak 
B. VI. kiszolgálóút, hálózati funkció c, környezeti körülmény C 
 
U1 jelű út:  
Szabályozási szélesség: 20.00 m 
Forgalmi sáv szélessége: 6.00 m 
Padka szélessége: 1.75 – 1.75 m 
Az U1 jelű út megépült a 0+000 – 0+317 km szelvények között a fenti paraméterekkel 
A 0+317 – 0+417 km szelvények közötti szakasz tervezés, engedélyezés alatt. 
 
U2 jelű út: 
Szabályozási szélesség: 16.00 m 
Forgalmi sáv szélessége: 5.50 m 
Padka szélessége: 1.75 – 1.50 m 
 
Az U2 jelű út megépült a 0+000 – 0+150 km szelvények között a fenti paraméterekkel 
A 0+150 – 0+249.72 km szelvények közötti szakasz tervezés, engedélyezés alatt. 
 
 
U3 jelű út: 
Szabályozási szélesség: 14.00 m 
Forgalmi sáv szélessége: 5.50 m 
Padka szélessége: 1.75 – 1.50 m 
Az U3 jelű út telejes hosszában megépült a fenti paraméterekkel 
 
A tervezett szabályozási szélességek biztosítják a funkciónak megfelelő forgalmi igényeket. 
 
A várható tehergépjármű közlekedés gyakorisága miatt nem szükséges az ipari park utjai mentén egy 
oldali járda kiépítése. A parkolás és a gépjárművek megfordulási lehetősége a telephelyeken belül 
megoldható. 
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Légifotó a tervezési területről  
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Tervezett útépítés, közvilágítás és csapadékvíz elvezetés helyszínrajza 
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Út mintakereszt szelvények, tervezett és meglévő közművekkel) 
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3.2.7. Közművesítés, javaslatok 
Meglévő és tervezett közművek 
 
A tervezési területen a telephelyek ellátását biztosító közmű-, energia és hírközlés vezetékei hálózata 
kiépült.  
A beruházás során a közvilágítás kiépítése és a csapadékvíz elvezetés az útépítésekkel egyidőben 
elkészül.  
A terület alapközművekkel ellátott, közműves szennyvízelvezetés , közműves vízellátás, és elektromos 
áram légvezetékkel biztosított. 
A telephelyek közműkapcsolatának biztosítása ezen közművekről megoldható.  
A területen meglévő közműveket az alábbi térkép mutatja. A tervezett közműhálózatot az útépítési 
helyszínrajz tartalmazza.  
A telephelyekre települt létesítményeknél a mértékadó tűz-szakaszra az esetleges  tűzivízigényt a 
hálózat bővítésével, vagy tűzivíz tárolóval kell biztosítani. 
A hírközlést a ZNET Telekom vezeték nélküli  internet szolgáltatása biztosítja. 
 

 

Sormás Ipari park közműtérkép (forrás: ekozmu.hu) 
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3.2.8. Környezetvédelem 
 
Környezeti állapot leírás 

Vízvédelem 

A község gáz-, víz- és szennyvízcsatorna hálózattal rendelkezik. A belterületről elfolyó vizek, illetve a 
szennyvíztisztítóban tisztított vizek a község határát északi oldalon keresztező Mántai patakba jutnak. 

 

Talajvédelem 

A vízvédelemhez szorosan kapcsolódik a külterületi tájhasználatnál leírtak szerint. A növényzet 
vízlefolyás mérséklő, és „biológiai” víztisztító hatásai védik a talaj állapotát, és helyben maradását. A 
község határában talaj degradációs folyamat nem jellemző. 

 

Levegő védelme 

A községben jelentős pontszerű légszennyező forrás nincsen. Az ipari park, a mezőgazdasági üzem, a 
fafeldolgozó üzem, valamint a községen áthaladó 7. sz. főút gépjármű forgalma okoz diffúz 
légszennyezést. A mezőgazdasági majorban zárt rendszerű baromfinevelés folyik. A zárt rendszer miatt 
szaghatás nem jellemző. A belterület és a környező területek gazdag növényzete szintén jó hatással 
van a levegő tisztaságára.  

 

Zaj és rezgés védelem 

Zaj és rezgés szennyezés szintén elsősorban a gépjármű forgalomból adódik. Az üzemek zaj 
kibocsátása, mivel a lakott területtől viszonylag távolabb esnek, így az elviselhető mértékű, ugyanígy 
az M-7. autópálya is, amely a község beleterületétől távok esik. 

 

Az élővilág védelme 

A község határában vadgazdálkodás tárgyát képező, jelentős számú nagyvad állomány (főleg szarvas, 
őz), kisebb számban fácán, fogoly, mezei nyúl a községhatár északi, többnyire erdővel borított részén 
él. A főúttól délre, az ipari park és a község lakott területe közötti viszonylag keskeny gyep és szántó 
terület miatt itt jelentős vadállomány nem marad meg. A terület vadgazdálkodója a Nagykanizsai 
Erdőgazdasági Dolgozók Vadásztársaság. A vizsgált HRSZ területen nagyvad csak ritka esetben, 
átvonulóként fordul elő, ugyanígy a kisragadozók közül a róka, a nyest, a menyét is. Ez a terület nem 
nyújt megfelelő élőhelyi viszonyokat a legtöbb énekes madárnak, sem a ragadozó madaraknak, ezért 
azok inkább a kevésbé zavart, ligetes, és főleg a Natura 2000 területeken költenek. 

A község határában több Natura 2000 védelem alatt álló terület található: a volt katonai gyakorlótér, 
az ipari parktól délre eső gyepterületek, stb. 
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A beruházás megvalósulása környezeti hatásai 

A településrendezési eszközök módosítása a meglévő, hatályos eszközökben meghatározott 
feltételekre épül. Az ott leírt környezeti és természeti feltételeken az övezeti módosítás nem változtat, 
a környezeti elemekre jelentős hatásváltozást nem eredményez.  

 

Hatása a talajra, vízre 

A módosítás által megengedett, tervezett létesítmény kivitelezése a felső talajszint megbontásával jár. 
A növényzet eltávolítás, talajfelszín megbontás erózióveszélyt okoz, esős idő esetén megindulhat a 
talaj lemosódása. Az építés során erre kiemelt figyelmet kell fordítani! Az építési területeken a 
humuszmentést el kell végezni. Az erre vonatkozó terv elkészült. Gondoskodni kell az elfolyó 
csapadékvíz biztonságos elvezetéséről, vagy helyben tartásáról. A módosítás alá vont területen már az 
előző HÉSZ és TSZT is teljes közművesítést ír elő. 

 

Hatása a levegőre 

A HÉSZ és a TSZT módosítása nem jelenti nagyobb légszennyezéssel járó ipari tevékenység 
engedélyezését, mivel légszennyező üzem telepítését tiltja.  

 

Hatása az élővilágra 

A tervezett módosítás megszabja a beépítési százalékot. Meghatározza, hogy a beépítésre nem kerülő 
területeken lehetőleg az eredeti, vagy annak megfelelő őshonos növényzetet kell alkalmazni. Emiatt a 
gyepek területe csökkenni fog. A mocsárként leírt terület beépítése esetén az feltöltésre kerülhet. Itt 
a szabad felületeken az előzőek szerinti gyep, és fás növényzet telepítése valósul meg. A telepítendő 
növényzet továbbra is lehetőséget nyújthat az énekes madarak megmaradásához. (Erre jó példa a 
területtől nyugatra mintegy 200 m-re lévő mezőgazdasági major, ahol a gépműhely eresze alatt több 
mint száz (!) molnárfecske fészek van, és a madarak évente ott költenek.). A nagyvad állomány már 
jelenleg is csak elvétve fordul elő a meglévő ipari park, és a mezőgazdasági major közelsége miatt.  

 

Hatása a táji megjelenésre 

A vizsgált területek a "Kiemelten kezelendő tájképvédelmi övezetbe "tartoznak. A tervezett módosítás 
által létrejöhető beruházások, annak épületei a beépített korlátozások (pl. homlokzat magasság) miatt 
nem minősülnek tájképet zavaró létesítménynek, nem nyúlnak a horizont fölé. Parkosításukkal 
illeszkednek környezetükhöz. 

 

Az üzemeltetés környezeti hatásai, a védekezés lehetőségei 

 

Hulladék kezelés 

A módosítás által létrejöhető létesítmények várhatóan nagyobb forgalmat generálnak. A 
tevékenységek ellátása, a termelés, a fogyasztás hulladék képződéssel jár. A hulladékok környezetbe 
jutásának megakadályozása érdekében a hulladékok kezelésére törvényi előírás vonatkozik, amelyet a 
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helyi rendeletek is előírnak. A községben és így az iparterületen is a hulladékgyűjtést és elszállítást a 
Netta Pannonia Zrt. végzi. 

 

Élővilág védelme 

A módosítással érintett, és a beruházások megvalósulása mellett is megtelepedő élővilág (madarak, kis 
emlősök) védelmét biztosítani kell. 

 

A tevékenység felhagyásának környezeti hatásai 

A tervezett tevékenység felhagyásának káros környezeti hatása nem várható. Valamely tevékenység 
esetleges megszűnése esetén a tulajdonosváltást követően agyanazon előírások szerint kell működni. 
Teljes megszüntetés esetén teljes környezeti rehabilitáció válna szükségessé, aminek rendkívüli 
környezeti havária kivételével kicsi az esélye. 

 

Monitorozás 

A környezeti állapot változásait az Önkormányzat illetékes szakszemélyzete folyamatosan figyelemmel 
kíséri. A jelentősebb változásokról, esetleges haváriahelyzetről jelentést tesz az illetékes hatóságnak. 

 

Összefoglalás 

A környezetértékelés alapján megállapítható, hogy a tervezett övezeti módosítás, illetve az azt követő 
beruházásoknak környezeti szempontból jelentős károsító hatása nem várható. Ugyanakkor több 
előnyt jelentenek: 

                  rendezett környezet, csökkenő a parlagterület 
                  pozitív tájképi hatás 
                  munkahely teremtés 
                  anyagi előnyök 
                  ismeretek nyújtása 
                  környezeti nevelés 
 

Mindezek alapján a 07/1-2-4-5 HRSZ területek tervezett övezeti besorolása, KG-ből IG-be, sem az előző 
besoroláshoz képest, sem effektíve környezeti szempontból az esetleges, megengedett határérték 
alatti  hátrányai mellett több előnnyel jár, ezért támogatást érdemel. 

 

3.2.9. Katasztrófavédelem 
 (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők) 

3.2.9.1. Építésföldtani korlátok 
 
Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

A tervezési területeken alábányászott terület, barlang, pince nem található. 
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Mélységi, magassági korlátozások 

Mélységi, magassági korlátozások a tervezési területekre vonatkozóan nincsenek.  

A tevékenységből adódó korlátozások 

A tevékenységből adódó korlátozások nincsenek.  

 

3.2.9.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 
3.2.9.2.1. Árvízveszélyes területek 

A rendezés alá vont földrészletek nem tartoznak az árvízveszélyes területek közé.  
 
3.2.9.2.2. Belvízveszélyes területek 
 

A Pálfai-féle belvíz-veszélyeztetettségi térkép szerint a fejlesztési terület belvízzel nem veszélyeztetett 
terület. 

 

3.2.9.2.3. Árvíz és belvízvédelem 

A terület nem árvíz és belvízveszélyes, árvíz és belvízvédelem nem szükséges. 

3.2.10.Ásványi nyersanyag lelőhely 

Külfejtéses szilárd ásvány bányatelek, védendő földtani érték nem található.  

Sormás község közigazgatási területén található ásványi nyersanyag lelőhelyek a tervezési területen 
kívül esnek.  

 

3.3. Helyzetelemző munkarész 

3.3.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 

A megvizsgált tényezők alapján a tervezett fejlesztést elősegítő módosítás illeszkedik a község 
településfejlesztési és -rendezési elképzeléseibe.  

 

3.4. Helyzetértékelő munkarész 

3.4.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

A megvizsgált tényezők alapján a tervezett fejlesztést elősegítő módosítás illeszkedik a község 
településfejlesztési és -rendezési elképzeléseibe.  
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4. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS 
A módosítások során új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre (közlekedési területek szabályozási 
szélességének változása miatt). Így az Étv. 7.§-a és a 9/2007 (IV.3.) ÖTM rendelet szerinti biológiai 
aktivitás számítást el kell végezni. 
 

Az Ipari park fejlesztés TSZTM 2021/1 tervlap szerint érintett területen a 87/2003. önkormányzati 
határozattal jóváhagyott, és a 113/A/2012. (VII. 12.) önkormányzati határozattal módosított egységes 
szerkezetű Sormás Község Településszerkezeti terv és leírás (TSZT) szerinti területfelhasználás alapján 

 

Módosítással érintett terület - Fejlesztési terület hatályos terv alapján 

Területfelhasználási egység 
Területnagyság 
(hektár) 

Értékmutató 
(pont/hektár)  

BA érték 

Kereskedelmi szolgáltató terület 13,4 0,4 5,36 

Közlekedési és közműterület 0,65 0,6 0,39 

 14,05  5,75 

    

  ÖSSZESEN: 5,75 

    

Módosítással érintett terület - Fejlesztési terület tervezett 

Területfelhasználási egység 
Területnagyság 
(hektár) 

Értékmutató 
(pont/hektár)  

BA érték 

Kereskedelmi szolgáltató terület 0,25 0,4 0,1 

Ipari terület 12,53 0,4 5,01 

Közlekedési és közműterület 1,27 0,6 0,76 

 14,05  5,87 

    

  ÖSSZESEN: 5,87 

 

A település biológiai aktivitás módosításokat követően nagyobb lesz. 
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5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG 
IGAZOLÁSA 
5.1. Az Ország Szerkezeti Terve 

 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. Törvény 
 

 
 

 

1. Az Ország Szerkezeti Terve  
 
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
2018. évi CXXXIX. törvény rendelkezik a települési területfelhasználások 
megyei területfelhasználásokhoz való illeszkedésről. 

 
9. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriák a következők: 
a) erdőgazdálkodási térség, 
b) mezőgazdasági térség, 
c) vízgazdálkodási térség, 
d) települési térség. 
 

 
 
  

1. 
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5.2. Zala Megye Szerkezeti terve  
 
Zala Megyei Közgyűlés 8/2019. (IX.27) rendelete Zala megye területrendezési szabályzatáról, térségi 
Szerkezeti Tervéről és övezeteiről 
 

 

 

11. § A kiemelt térségi, illetve megyei 
területfelhasználási kategóriák területén belül a 
települési területfelhasználási egységek kijelölése 
során 

a) az erdőgazdálkodási térségben a települési 
területfelhasználási egységeket a térséget lefedő 
erdők övezetére és az erdőtelepítésre javasolt 
terület övezetére vonatkozó szabályok szerint kell 
kijelölni, és legalább 75%-ban erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni;  

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 
75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület 
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, 
a fennmaradó rész természetközeli terület vagy 
különleges honvédelmi, katonai és 
nemzetbiztonsági célra szolgáló terület 
területfelhasználási egységbe sorolható; 

c) a vízgazdálkodási térség területét – e törvény 
hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt 
beépítésre szánt területek kivételével – 
vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú 
erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági 
terület, természetközeli terület, továbbá különleges 
honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú 
terület vagy honvédelmi célú erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, és a 
működési területével érintett vízügyi igazgatási 
szervvel egyeztetve kell pontosítani; 

d) a települési térség területén bármely 
települési területfelhasználási egység kijelölhető; 

e) a sajátos területfelhasználású térség területét a 
terület tervezett felhasználásának megfelelően 
honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, 
gazdasági vagy intézményterület települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
 

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről 2018. évi CXXXIX. törvény 
rendelkezik a települési területfelhasználások megyei 
területfelhasználásokhoz való illeszkedésről. 
 
9.§ (3) A megyei területfelhasználási kategóriák a 
következők: 
a) területi korlát nélkül ábrázolt térségek: 
aa) erdőgazdálkodási térség, 
ab) mezőgazdasági térség, 
ac) vízgazdálkodási térség,  
ad) települési térség, 
b) legalább 5 ha nagyságú sajátos területfelhasználású 
térség. 
 
 
Az 1. fejlesztési terület Zala Megye Szerkezeti tervén 
települési térség.  

 
  

1. 
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5.3. Térségi övezetek  
 

LEHATÁROLÁS 
ZMTrt melléklet ÖVEZET RENDELKEZÉS ÉRINTETTSÉG 

FEJLESZTÉSI 
TERÜLETEK 

1. 

3.1. Ökológiai hálózat magterületének 
övezete Trtv. 25.§ + - 

3.2. Ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete Trtv. 26.§ + - 

3.3. Ökológiai hálózat pufferterületének 
övezete Trtv. 27.§ + - 

3.4. Kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete Trtv. 28.§ + - 

3.5. Jó termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

MvM rendelet 
2.§ + - 

3.6. Erdők övezete Trtv. 29-30.§ + - 

3.7. Erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete 

MvM rendelet 
3.§ + - 

3.8. Tájképvédelmi terület övezete MvM rendelet 
4.§ + + 

3.9. Világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezete Trtv. 31.§ - - 

3.10. Vízminőség-védelmi terület 
övezete MvM rendelet 5.§ - - 

3.11. Nagyvízi meder övezete MvM rendelet 6.§ - - 

3.12. Honvédelmi és katonai célú terület 
övezete Trtv. 32.§ + + 

3.13. Ásványi nyersanyagvagyon övezete MvM rendelet 8.§ - - 

3.14. Földtani veszélyforrás terület 
övezete 

MvM rendelet 
11.§ - - 

3.15. Gazdaságfejlesztési és innovációs 
övezet 

ZMTrt  
6.§ - - 

3.16. Kiemelt turisztikai övezet ZMTrt  
7.§ - - 

 

A tervezett fejlesztési területet az alábbi térségi övezetek érintik: 

Tájképvédelmi terület övezete 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete  
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3.1.-3.2. Országos ökológiai hálózat övezetei  
 
A Trtv. 25.-27. § rendelkezik az ökológiai hálózat 
magterületének, ökológiai folyosójának, 
pufferterületének övezetei vonatkozásában. 
 
A jelen módosítás az ökológiai hálózat övezeteit 
nem érinti.  

 

 

3.4-3.5. Kiváló és 
jó_termőhelyi_adottságú_szántók_övezetei  
 
A Trtv. 28. § rendelkezik a kiváló termőhelyi 
adottságú szántók övezete vonatkozásában. 
 
A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 2.§ rendelkezik a 
jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
vonatkozásában. 
 
A jelen módosítás a kiváló és jó termőhelyi 
adottságú szántók övezeteit nem érinti. 

 

1. 

1. 
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3.6.-3.7. Erdők_és erdőtelepítésre javasolt 
terület övezetei 
 
A Trtv. 29-30. § rendelkezik az erdők övezete 
vonatkozásában. 
 
A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 3.§ rendelkezik az 
erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
vonatkozásában. 
 
A jelen módosítás az erdők övezetét nem érinti, 
nyilvántartásban szereplő erdőterület nem kerül 
átsorolásra.  

 

 

3.8. Tájképvédelmi terület övezete 
 
A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet. 4.§ rendelkezik a 
tájképvédelmi terület övezete vonatkozásában. 
 
Sormást érinti az tájképvédelmi terület övezete. 
A jelen fejlesztés a tájképvédelmi terület övezetébe 
esik, rendelkezésekkel nem ellentétes. A fejlesztési 
területen nem található a tájképi egység és a 
hagyományos tájhasználat helyi jellemzője, mivel a 
terület korábban is gazdasági területként volt 
kijelölve és ipari csarnokokkal, napelemparkkal már 
részben beépült.  
A településképi követelményeket a településképi 
rendelet szabályozza. A fejlesztési terület 
infrastrukturális beruházása a vonatkozó 
rendelkezésekkel nem ellentétes.  

4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó 
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes 
közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell 
határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos 
tájhasználat helyi jellemzőit. 

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

1. 

1. 
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a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait, 
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi 

rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket. 
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból 

kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 

infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos 
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani. 

 

 

 3.12. Honvédelmi és katonai célú területek 
övezete 
 
A Trtv. 32. § rendelkezik a honvédelmi és katonai 
célú területek övezete vonatkozásában. 
 
Sormás teljes közigazgatási területét érinti 
honvédelmi és katonai célú területek övezete. Jelen 
fejlesztés a településrendezési eszközökben 
kijelölhető és tényleges kiterjedésének megfelelően 
lehatárolható honvédelmi és katonai célú terület 
övezetébe sorolható  honvédelmi területeket nem 
befolyásolja (lokátorállomás és a laktanya területe, 
de jelen módosítás ezek kijelölésére nem 
vonatkozik). 

32. § (1) A honvédelmi és katonai célú terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

 (2) Az övezet (1) bekezdés alapján lehatárolt területét a településrendezési eszközökben 
 a) a b) pontban megfogalmazottak kivételével – minden területfelhasználási kategóriában – beépítésre 

szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni; 

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

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