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TERVEZŐI NIYLATKOZAT – Bocfölde község településrendezési tervének 

módosításához 

 

Alulírott településtervező nyilatkozom, hogy az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 

tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 14.§ alapján a tervezői munka elvégzésére 

jogosultsággal rendelkezem. A Magyar Építész Kamara tagja vagyok.  

A tervdokumentáció megfelel a magasabb rendű terveknek és jogszabályoknak, így elsősorban:  

- a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvénynek;  

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény;  

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm.rendeletnek;  

- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) 

Korm.rendeletnek;  

- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénynek;  

- Zala Megye közgyűlésének 8/2019.(IX.27.) számú rendeletének Zala Megye településrendezési tervéről.  
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TARTALOMJEGYZÉK – Bocfölde község településrendezési tervének 
módosításához  
 
 

1 előzmények 

 1.1. a településrendezési tervek módosításának programja 

 1.2. a hatályos településrendezési tervek ismertetése 

 1.3. településrendezési tervek véleményeztetésének és jóváhagyásának eljárása 

 1.4. partnerségi egyeztetés szabályai 

 

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

2. környezetalakítási terv 

 2.1. a változtatással érintett terület, a hatályos szabályozás, a változtatás programjának, 

valamint ezek összefüggéseinek ismertetése 

 2.2. a településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek 

ismertetése 

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

3. határozattervezet a településszerkezeti terv módosítására 

4. rendelettervezet a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítására 
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 PBK/476-2/2012 iktatószámú határozat  

 MOL Zrt. tájkoztató levele a Bocföldei Körjegyzőségnek 2012. 02.17.-én 

 

 



 

 

1. ELŐZMÉNYEK 

 

1.1. a településrendezési tervek módosításának programja  
 

Bocfölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 28-án határozatban 

döntött arról, hogy kezdeményezi a település helyi építési szabályának és szabályozási tervének 

módosítását az alábbiak szerint: 

 

 
 



 

 

A módosítással érintett terület az alábbi térképen látható: 

 
 

  

 

A tervezési terület a Zalaegerszegre vezető észak-dél 

irányú Ady Endre utca és a vele párhuzamos Hóvirág 

utca által közrezárt tömb területe.  



 

 

1.2. a hatályos településrendezési tervek ismertetése  

 

Bocfölde Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a hatályos településszerkezeti tervet 

28/2006. (IX. 21.) számú határozattal fogadta el, és az 59/2013. (IX.03.) képviselő-testületi 

határozattal módosította. 

  

A település helyi építési szabályzatát és annak mellékleteként a szabályozási tervet a 10/2006. 

(IX.21.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá, melyet a 8/2013. (IX. 09.), a 7/2016. (VII. 30.), a 

11/2018.(VII.27.) és a 9/2020. (X.14.) önkormányzati rendeletekkel módosított. 

 

 

1.3. településrendezési tervek véleményeztetésének és jóváhagyásának 
eljárása  
 

A településrendezési tervek módosításának véleményezési és jóváhagyási eljárása - miután a 

314/2012. (XI.08.) kormányrendelet 32.§ (4) bekezdésében szereplő feltételek teljesülnek – a 

kormányrendelet 41.§ szerinti „egyszerűsített eljárás” keretében történik.  

 

 

1.4. partnerségi egyeztetés szabályai  
 

Bocfölde Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 7/2017. (V.11.) önkormányzati 

rendelettel fogadta el a partnerségi egyeztetés szabályait.  

A 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 29/A. § (2) 

bekezdésének megfelelően az önkormányzat közterületen elhelyezett hirdetmény útján, a helyi 

lapban és az önkormányzati honlapon tájékoztatja a lakosságot, szervezeteket, érdekképviseleti 

szerveket és teremti meg azok véleménynyilvánítási lehetőségét (partnerségi egyeztetés lezárásáról 

szóló képviselő-testületi határozat a záró tervdokumentációban).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

2. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV  
   

2.1. a változtatással érintett terület, a hatályos szabályozás, a változtatás 
programjának, valamint ezek összefüggéseinek ismertetése  

 

tervezési program  

Magánszemély által beadott kérelem érkezett az önkormányzathoz, melyben indítványozták a 

településrendezési tervek módosítását. A kérelmező a 437/74 hrsz.-ú telek tulajdonosa, aki a 

településrendezési tervek módosításával lehetőséget szeretne teremteni a telkének a 

beépíthetőségére, mely beépíthetőség jelenleg, a hatályos szabályozási terv és helyi építési 

szabályzat értelmében nem lehetséges.  

A tervezési program a 437/74 hrsz.-ú telket magában foglaló övezet, a K-2 zf jelű beépítésre 

szánt különleges övezet módosítását tartalmazza annak érdekében, hogy az övezet telkein 

lakóépület elhelyezhető legyen.   

 

jelenlegi szabályozás 

  
hatályos szabályozási terv részlet 

 

hatályos szerkezeti terv részlet 

 

 



 

 

A 437/74 és a 437/67 hrsz.-ú telkek közös telekhatárán található a NL-436 számú olajkút és a 

szabályozási tervben az olajkúttúl mért 50 méteres sugarú körrel jelölt védőtávolság.     

A hatályos szabályozási terv a különleges övezet északi részén kötelező fásítást jelöl, melyre 

vonatkozóan a helyi építési szabályzat az alábbiakat fogalmazza meg: 

 

Településrendezési eszközök 

5.§ 

… 

10. Ahol a terv, kötelező védőfásítást ír elő, lombkoronaszinten is zárt növényállomány 

telepítendő, ha a terv övezetenkénti előírása másképpen nem rendelkezik 

11. A növényesítés csak őshonos növényállomány telepítésével végezhető (ld. jelen rendelet 1. 

számú függelék a Növényalkalmazás elvei szerint). 

 

A tervezési terület északi részén lévő 7 telek, valamint a tömb déli részén lévő 2 telek Lke-1 jelű 

kertvárosias lakóövezetként szabályozott a hatályos szabályozási terv értelmében.  

 

A kertvárosias lakóövezetben lévő telkeken a szabályozási terv építési helyet jelöl telkenként, nem 

azonos jelöléssel. A déli két telek esetében csak az építési hely határa került jelölésre, a többi telek 

esetében az építési hely és határa.   

 

A kertvárosias lakóövezetek és a különleges övezet határa a területfelhasználási egység határa 

jellel választódik el.  

 

Az olajkút környezetében lévő 6 telek K-2 zf jelű övezetként, korlátozott használatú zöldfelületként 

szabályozott, mely övezetre vonatkozóan a helyi építési szabályzat az alábbi szabályt fogalmazza 

meg: 

 

Bocfölde Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (IX.21.) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról 

… 

10.§  

(2) Az K-2 jelű övezet közművezetékekkel sűrűn behálózott, gyepszinten zárt, ligetes 

zöldfelületek, melyek beépítésének helyét esetenként a közmű üzemeltető határozhatja meg, 

vagy zárhatja ki.  

1. Az övezetben elhelyezhető funkció: a helyi lakosság és a települést látogató turisták 

ellátását szolgáló, sportolási, vendéglátási, szociális illetve egészségügyi létesítmények 

épületei. 

… 

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett 

Beépítési módja*: szabadon álló legyen 

Legnagyobb beépítettsége 5 % 

Legkisebb zöldfelület 80 % 

* Az övezetben építeni a földalatti vezetékek ill. kutak védőtávolságának érintetlenül 

hagyásával, továbbá az 5. sorban meghatározott elő-, oldal- és hátsókertek megtartásával 

lehet, az illetékes közmű üzemeltető(k) MOL vagy jogutódja(i) által meghatározott 

helyen/helyeken. 

 



 

 

Fenti szabályozásból látható, hogy a védőtávolsággal érintett telkeken az építés nem lehetséges, 

hiszen a védőterület szinte a telkek teljes területét lefedi. A szabályzat szövege kimondja, hogy 

építeni a MOL által meghatározott helyeken lehet.  

 

Azok a telkek esetében, ahol más övezeti szabályozás van, például Lke-1, vagy Lke-2, kertvárosias 

lakóövezet, Lf-1 és Lf-2 jelű falusias lakóövezet, és a telkeket érinti a kút vagy vezeték 

védőterülete, az övezetekre vonatkozóan egyedi előírásként szerepel, hogy:  

7.§ (2) … 

5. A beépítés paraméterei 

Az övezet telkein 

Elhelyezhető épületek száma: több épület létesíthető 

Megengedett legkisebb 

előkert*: K** tartható ill. 6,0 5,0/0,0 m 

oldalkert*: K ill. 6,0/4,0 m*** 

hátsókert*: min. 6,0 m **** 

* Az elő-, oldal- illetve hátsókert méretétől el kell térni földalatti közművezetékek megléte 

esetén, ott a kertek méretét a terven jelölt védőtávolságokhoz kell igazítani. 

** - Kialakult előkertre vonatkozó meghatározást ld. 5. §. (12) bekezdés b.) pontja; 

- Saroktelken, az oldalhatáron álló beépítés mentén 0,0 m is lehet. 

***- Ha a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítésnél kisebb, mint 6,0 m, akkor a 

tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság tartható. 

- Bármely olyan beépítés esetén, amikor oldal-vagy hátsókertek találkoznak (váltakozó 

oldalhatáron álló beépítés esetén, saroktelken), az oldalkert 4,0 m lehet. 

****Hátsókert meghatározása telekhossz függvényében a 3. számú melléklet szerint lehet, 

kivéve azon telkeken, melyeket földalatti közművezeték(ek) védőtávolsága érint, ott a 

hátsókert mérete legalább 6,0 m legyen. 

… 

7. Egyedi előírások: 

- A MOL kutak és vezetékek védőtávolságában építeni nem lehet! 

 

 
műholdas felvétel az érintett területről 



 

 

Egyedi előírás rögzíti, hogy a MOL kutak és vezetékek védőtávolságában építeni nem lehet. Az elő- 

oldal- és hátsókertre vonatkozóan pedig a közművezeték megléte esetén el kell térni úgy, hogy a 

kertek méretét a védőtávolsághoz kell igazítani.  

 

A fenti műholdas felvételt tekintve megállapítható, hogy a 437/74 és a 437/67 hrsz.-ú telkek 

kivételével a többi szomszédos telek – északról 4 telek, valamint délről 2 telek - a szabályozás 

ellenére beépült, figyelmen kívül hagyva a helyi építési szabályzatban megfogalmazottakat a 

fentiek alapján, vagy az építés megkezdésekor a MOL hozzájárult az épületek elhelyezéséhez.  

Megfigyelhető még a műholdas felvételen, hogy a kúttól észak-nyugati és dél-nyugati irányba 

induló vezetékek védőtávolságában is kialakultak lakóépületek, annak ellenére, hogy a 

szabályozási terven a védőterületen építési hely nem került jelölésre.  

 

tervezett módosítás 

A MOL Zrt.-vel történt egyeztetés szerint az NL-436 jelű olajkút esetében 1969-ben történt meg a 

fúrás. A kút tulajdonosa jelenleg a Zala Megyei Önkormányzat (VITUKI), már 1990 óta. A kút 

jelenleg meddő, felszámolásra került. Egy 2012-es határozat alapján - melyet a Pécsi 

Bányakapitányság adott ki PBK/476-2/2012 iktatószámon (mellékletben) - a kút védőövezete 10 

méterben került meghatározásra. A védőövezet módosulásáról a MOL Zrt. 2012-ben tájékoztatta 

az Önkormányzatot, mely tájékoztató levélben rögzítésre került az is, hogy az NL-436 és az NL-

430 számú kutak közötti vezeték védőtávolsága is 10 méterre módosul, a belterületi elhelyezkedés 

okán. A MOL Zrt. tájékoztatója – a levél tárgya szerint - a rendezési terv módosításához készült. Ezt 

a tájékoztatást figyelmen kívül hagyva a szabályozási terven a kút és vezetékek védőtávolsága 

nem módosult, vagy a 2013-as módosítás ezt a témát nem érintette és a védőtávolságok az eredeti, 

2006-ban készült terv alapján jelöltek.    

A tervezett módosítás során javasoljuk a felszámolt olajkút védőtávolságát a jelenlegi 50 méter 

helyett 10 méter sugarú körben meghatározni, a 2012-ben született határozatnak megfelelően.  

Javasoljuk a jelenleg K-2 zf jelű övezetként, korlátozott használatú zöldfelületként szabályozott 

telkeket Lke-1 jelű kertvárosias lakóövezetre módosítani, így a teljes tömb szabályozása egységes 

lesz.  

A jelenlegi különleges övezet északi részén lévő kötelező fásítás törlésre kerül, mivel az övezet 

módosításával, a telkek már meglévő kertvárosias beépítésével e szabályozás okafogyottá válik.   

Mivel a település területén található összes olajkút helyzete, azok megfelelő jelölése a szabályozási 

terven nem a tervezési feladat része, a helyi építési szabályzatban megfogalmazott, kutakra és 

vezetékekre vonatkozó szabályt, az egyedi előírást az övezeteken belül nem javasoljuk módosítani.   

A MOL Zrt. munkatársának tájékoztatása szerint a vezetékek védőövezetében nem szükséges tiltani 

az építést, hiszen ezekben a vezetékekben nincs olaj, a vezetékek is eltávolíthatóak lennének, 

valószínűleg sok helyen ez már megtörtént.  

A vezetékek jelölése tájékoztató jelleggel megmaradhatna, hogy egy esetleges építkezés esetén 

kideríthető legyen, hogy milyen vezetékbe ütköztek bele, például egy alapozás során, de mivel 

előírást nem javasolnak megfogalmazni, így a vezeték és a védőtávolságának jelölése okafogyottá 

válik. Hiszen a vezetékek felett építeni sem tilos. A műholdfelvétel is ezt igazolja, hiszen a 

szomszédos tömbben, a vezetékek mentén lakóépületek épültek, a szabályzat szerinti tilalom nem 

teljesült. Az előkerteket vagy oldalkerteket átszelő vezeték védőtávolságok figyelmen kívül lettek 

hagyva, a vezeték védőtávolságok területe is beépítésre került.    



 

 

Az alátámasztó munkarészben fel szerettük volna tűntetni a vezetékek nyomvonalát azon a 

területen, ahol a hatályos szabályozási terv szerint a kút védőterülete van, azonban ilyen 

adatszolgáltatást nem kaptunk, a vezetékek pontos nyomvonala nem áll rendelkezésre. Mivel a 

társaság munkatársai azt javasolták, hogy a vezetékekre vonatkozóan ne alkalmazzunk olyan 

szabályt, mely korlátozást jelent, javasoljuk, hogy a tervezési területet jelentő tömb területén a 

vezetékek és védőtávolságuk törlésre kerüljön. A kút és annak csökkentett, 10 méter sugarú 

védőterülete kerül csak jelölésre a szabályozási és szerkezeti terven az alábbiak szerint: 

  

tervezett szabályozási terv részlet tervezett szerkezeti terv részlet 

 

A helyi építési szabályzatban szereplő előírások részben hibásak, ugyanis nem szerencsés az, hogy 

a szabályzat szövege MOL kutakat és vezetékeket nevesít. Nem javasoljuk fenntartani ezt a 

megnevezést, ugyanis ahogy kiderült az egyeztetések során, a kutak és vezetékek nem feltétlenül 

állnak a MOL Zrt. tulajdonában, így a megnevezés hibás. Mivel a tervezett módosítással a kút Lke-1 

jelű övezetbe kerül, jelen módosítás során csak az erre az övezetre vonatkozó szabályt javasoljuk 

módosítani az alábbiak szerint. A település teljes területét érintő felülvizsgálat során javasolt a 

szabályok egységes módosítása.   

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Lakóterület 

 

7.§  

 



 

 

(1) A lakóterületek övezeti tagolódását a szabályozási terv tünteti fel és a következő 
táblázatok a vonatkozó részletes előírásokat tartalmazzák. 

(2) Az Lke-1 jelű övezet, a XX. század utolsó évtizedeitől folyamatosan beépülő, összefüggő 

nagykertes kertvárosi lakóterület, mely a 4,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú, 

telkenként legfeljebb két lakás helyezhető el. 

“K” betűjel meghatározása ld. 5. §. (12) bekezdés 

1. Az övezetben elhelyezhető funkció továbbá: OTÉK 13. § (2) bekezdés: 2, 3, 4, pontja 

szerinti építmények, kivételesen* (2) bek. 1. pontja szerinti építmények. 

* ▬ Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. § (2) 

bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni; 

▬ Az övezetben kivételesen akkor helyezhetők el építmények, ha a telekméret meghaladja a 

kialakítható telekméret nagyságának másfél-szeresét, azaz > 1200 m2. 

2. A közművesítettség mértéke: 6. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó, továbbá új 

légkábel nem létesíthető; 

3. A telekalakítás lehetőségei Bármilyen telekalakítás engedélyezhető. 

A kialakítható telek legkisebb területe K tartható ill. 800 m2 

legkisebb utcai homlokvonala K tartható ill. 18 m* 

* kivéve: ▬ zsák utca végén elhelyezkedő tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen, 

▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 18,0 m legyen. 

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett 

Beépítési módja: Oldalhatáron álló beépítés tartandó, 

Legnagyobb beépítettsége: 30 % 

Legkisebb zöldfelület: 50 % 

5. A beépítés paraméterei 

Az övezet telkein 

Elhelyezhető épületek száma: több épület létesíthető 

Megengedett legkisebb 

előkert*: K** tartható ill. 6,0 5,0/0,0 m 

oldalkert*: K ill. 6,0/4,0 m*** 

hátsókert*: min. 6,0 m **** 

* Az elő-, oldal- illetve hátsókert méretétől el kell térni földalatti közművezetékek megléte 

esetén, ott a kertek méretét a terven jelölt védőtávolságokhoz kell igazítani. 

** ▬Kialakult előkertre vonatkozó meghatározást ld. 5. §. (12) bekezdés b.) pontja; 

▬Saroktelken, az oldalhatáron álló beépítés mentén 0,0 m is lehet. 

***▬Ha a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítésnél kisebb, mint 6,0 m, akkor a 

tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság tartható. 

▬Bármely olyan beépítés esetén, amikor oldal-vagy hátsókertek találkoznak (váltakozó 

oldalhatáron álló beépítés esetén, saroktelken), az oldalkert 4,0 m lehet. 

****Hátsókert meghatározása telekhossz függvényében a 3. számú melléklet szerint lehet, 

kivéve azon telkeken, melyeket földalatti közművezeték(ek) védőtávolsága érint, ott a 

hátsókert mérete legalább 6,0 m legyen. 

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések 

Megengedett építménymagasság: max. 4,5 m 

Tetőzet és tető hajlásszöge: az utcaképbe illeszkedő, jellemzően magastetős legyen* 

Magastető legnagyobb szélessége: 12.0 m** 



 

 

Tető héjazata: Cserép hatású fedés alkalmazandó 

* Jellemzően magastető fogalmának meghatározását ld. jelen szabályzat 11. §. (8) 

bekezdésében, 

** Magastető legnagyobb szélességének meghatározását ld. jelen szabályzat 11. §. (9) 

bekezdésében, 

7. Egyedi előírások: 

▬ Az övezet erózióra érzékenység területeinek felhasználása esetén külön jogszabály 

alapján geotechnikai dokumentáció (átfogó vízrendezési tanulmányterv) készítendő az 

építészeti-műszaki dokumentációhoz az alábbiak figyelembe vételével: 

1. a beépítést szakaszolni-ütemezni kell; 
2. a közterületek szabályozási szélességét úgy kell kialakítani, hogy az útpálya 
mindegyik oldalán kiképzendő útárkok mellett, a terepfelszín biológiai védelmét jelentő 
zöldsávoknak is legyen elégséges hely. Ha nem létesülnek zöldsávok, akkor az útárkok 
mindenütt burkolandók; 
3. a terület beépítését a jelenlegi lábvonali belterület bővítéseként célszerű kezdeni, így 
a közterületek és a felszíni víz gyűjtését, továbbá levezetését biztosító rendszer a 
fokozatosság alapján fejleszthető. 

d.) amennyiben a lejtő magasabb részletén, vagy a gerinc környékén alakul ki elsőként épített 

környezet, akkor a közlekedési útnak és a felszíni vízgyűjtő rendszernek is ki kell épülnie a 

lejtő lábvonaláig, vagy a jelenleg meglévő útig és befogadóig. 

▬A szabályozási terven jelölt olajkutak és olajvezetékek védőterületén építeni nem lehet! 

8. Sajátos jogintézmények 

8.1 Építési tilalom: - 

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 

ingatlanokat: 

8.3 Elővásárlási jog:- 

9. Vonatkozó védelmi kategóriák (Ld. III. Fejezet, Értékvédelem, Integrált örökségvédelem 

20. §) 

1. ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: - 
2. EGYÉB: 

ba.) az övezet, terven jelölt területbe eső (Kiskut dűlő) új beépítései, csak a teljes területre 

elkészített, átfogó felszíni vízrendezési terv alapján valósíthatók meg! 

bb.) az övezet Kiskut dűlőbe eső, új beépítéseinek alakításánál a kilátásvédelemre fokozott 

figyelmet kell fordítani! 

     

Mivel a szabályozási terv jelmagyarázata sincs szinkronban a szabályozási terven szereplő 

jelölésekkel, sem a szabályzat szövegével, javasoljuk az összhang megteremtését e tekintetben is.  

A szabályozási terv jelmagyarázata közművek védőterületeként nevezi a kutak és vezetékek 

védőterületét, de más közművet nem jelenít meg (villanyvezeték, gázvezeték, stb..). Javasoljuk ezt 

az elnevezést „olajkutak és olajvezetékek védőterülete”-re módosítani.  

  hatályos szabályozási terv jelmagyarázata (részlet) 

A szerkezeti terv jelmagyarázata megnevezi az olajkutat, valamint az út, vasút és közművezetékek 

védőtávolságának határát egy szaggatott vonallal. Az olajkutakat abban az esetben jelöli ezzel a 



 

 

tömör szürke kitöltéssel, ha az a kút az ingatlan-nyilvántartás szerint is jelölt olajkút, önálló telekkel. 

Azon olajkutak esetében, ahol a kút nem jelenik meg telekként, csak a szaggatott vonalat használja 

a terv, mint a védőterület határa.   

 

 

 

 

hatályos szerkezeti terv jelmagyarázata 

(részlet) 

Javasoljuk az olajkút jelölést megtartani, hiszen a jelenlegi módosítás ilyen területet nem érint. Az 

„út, vasút, közművezeték védőtávolságának határa” elnevezésű jelet pedig javasoljuk „út, vasút, 

olajkút és –vezeték védőtávolságának határa”-ra módosítani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. a településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való 
összefüggéseinek ismertetése.  

 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervével, illetve Zala Megye 

Területrendezési tervévvel való összhang vizsgálata 

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

törvény 2019. március 15.-től lépett hatályba. A törvény hatályon kívül helyezi az Országos 

Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 

Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat 

megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvényt, illetve a Budapesti Agglomeráció Területrendezési 

Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvényt, a továbbiakban a Magyarország és egyes kiemelt 

térségeinek területrendezési tervéről szóló törvényben kerülnek meghatározásra a vonatkozó 

előírások.  

Bocfölde nem tartozik kiemelt térség területéhez, így a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló törvény második részében meghatározott, Országos Területrendezési 

Terv előírásai vonatkoznak a településre az összhang vizsgálata során.   

Figyelembe kell venni továbbá a Zala Megye Területrendezési Tervét (a továbbiakban megyei 

terv) melyet a Zala Megyei Közgyűlés a 8/2019. (IX.27.) számú rendeletével fogadott el, mely 

2019.október 15.-én lépett hatályba. 

 

Infrastruktúra hálózat az országos és a megyei terv alapján  

Az országos szerkezeti terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok - 

melyek Bocfölde közigazgatási területét érintik - az alábbiak: 

- Főút (meglévő), 4/1. melléklete a törvénynek 

Ország Szerkezeti Terve 

E műszaki infrastruktúra hálózat a község településszerkezeti tervén is jelölve van, az Ország 

Szerkezeti Tervével az összhang biztosított. 

A szomszédos települések határán a kapcsolódási lehetőség folyamatos. 



 

 

A 17.§ (2) bekezdés alapján a főút nyomvonala az országos szerkezeti tervvel szinkronban van, 

ugyanis az a település közigazgatási területét érintve valósult meg.  

 

A megyei szerkezeti terv a fentieken túl jelöli a következő infrastrukturális elemeket a község 

területére: 

- Meglévő országos vasúti mellékvonal 

- Mellékút 

- Földgázszállító vezeték 

 

 
Zala Megye Szerkezeti Terve 

 

A megyei infrastruktúra elemek a településrendezési terveken jelölve vannak. A módosítás az 

infrastruktúra hálózat egyéb elemeit nem érintik. A településrendezési tervek infrastruktúra hálózata 

a területrendezési terveken szereplővel szinkronban van.  

 

Térségi területfelhasználás az országos és a megyei terv alapján 

Az országos és a megyei szerkezeti terv szerinti területfelhasználási kategóriák szerint a tervezési 

terület a települési térségként jelölt, mivel a belterület része. A törvény 11.§-a értelmében a 

települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető. A tervezett 

módosítás az előírással szinkronban van.  

 



 

 

Övezetek az országos és a megyei terv alapján 

Az országos övezetek nem érintik a tervezési területet. 

A megyei övezetek közül az alábbi övezetek érintik a tervezési területet: 

- vízminőség-védelmi terület övezete 

- földtani veszélyforrás terület övezete 

 

Vízminőség-védelmi terület övezete 

A vízminőség-védelmi terület övezete a teljes települést, így a tervezési területeteket is érinti. 

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 5 §. (2) bekezdése alapján „a vízminőség-védelmi terület 

övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 

vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi 

szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.”  

A hatályos településszerkezeti terv jelöli a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 

területet.   

 

Földtani veszélyforrás terület övezete  

 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet  

11. § (1) A földtani veszélyforrás terület övezetében a földtani veszélyforrással érintett terület 

kiterjedését a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően 

lehatárolni. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha 

ahhoz a bányafelügyelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott 

véleményében hozzájárul. 

 

(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti hatáskörben eljáró illetékes fővárosi és megyei 

kormányhivatal hozzájárulásával kell meghatározni. 

 

A hatályos településrendezési tervekben a felszínmozgás veszélyes területek lehatárolásra ez idáig 

nem történt meg, a lehatárolás a következő teljes felülvizsgálat során esedékes. Jelenleg nem volt a 

tervezési feladat része. A tervezett módosítás az előírásokkal szinkronban van, hiszen új beépítésre 

szánt övezet nem került kijelölésre földtani veszélyforrás terület övezetén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

 

3. HATÁROZATTERVEZET A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
MÓDOSÍTÁSÁRA 
 
 
Bocfölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
../2020. (..….) számú határozata  
 
Bocfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete a község településszerkezeti terv 
módosításának elfogadásáról az alábbiak szerint dönt:   
 
 
1. E határozat 1. mellékletét képező településszerkezeti terv módosításának leírása elfogadásra 
kerül. 
 
2. E határozat 2. számú mellékletét képező módosított településszerkezeti terv a mellékletekben 
jelölt tervezési terület határán belül elfogadásra kerül. 
 
3. E határozat 3. számú mellékletét képező módosított településszerkezeti tervi jelmagyarázat 
elfogadásra kerül. 
 
 
1. számú melléklet 

 

a településszerkezeti terv módosítás elfogadásáról szóló ……../2020. (……………) számú 

határozathoz 

 

A településszerkezeti terv módosításának leírása 

 

I. Területfelhasználás és infrastruktúra elemek változása 

1. A 437/67, 437/68, 437/69, 437/74, 437/75 és a 437/76 hrsz.-ú telkek K jelű különleges 

olajvezetékek és olajkutak védőtávolságával nagyban lefedett belterületi zöldfelületről Lke jelű 

kertvárosias lakóterület területfelhasználásra módosul.  

 

2. A tervezési területet érintő út, vasút, olajkút- és vezeték védőtávolságának határa a kút 

környezetében a kúttól mért 10 méteres sugarú körre csökken. A kútból induló vezetékek törlésre 

kerülnek.   

 

II. Területi mérleg: 

 

Területfelhasználás Meglévő terület (ha) Tervezett terület (ha) Változás (ha) 

Beépítésre szánt területek: 

Kertvárosias lakóterület 1,129 1,781 +0,652 

Különleges, olajvezetékek és 

olajkutak védőtávolságával 

nagyban lefedett belterületi 

zöldfelületek 

0,652 0 -0,652 

 



 

 

III. Területrendezési tervvel való összhang igazolása: 

 

Infrastruktúra hálózat az országos és a megyei terv alapján  

Az országos szerkezeti terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok közül 

a meglévő főút érinti Bocfölde közigazgatási területét, mely a község településszerkezeti tervén is 

jelölve van, az Ország Szerkezeti Tervével az összhang biztosított. A szomszédos települések 

határán a kapcsolódási lehetőség folyamatos. 

A főút nyomvonala az országos szerkezeti tervvel szinkronban van, ugyanis az a település 

közigazgatási területét érintve valósult meg.  

 

A megyei szerkezeti terv a fentieken túl jelöli a község területén ameglévő országos vasúti 

mellékvonalat, mellékutat és földgázszállító vezetéket. 

A megyei infrastruktúra elemek a településrendezési terveken jelölve vannak. A módosítás az 

infrastruktúra hálózat egyéb elemeit nem érintik. A településrendezési tervek infrastruktúra hálózata 

a területrendezési terveken szereplővel szinkronban van.  

 

Térségi területfelhasználás az országos és a megyei terv alapján 

Az országos és a megyei szerkezeti terv szerinti területfelhasználási kategóriák szerint a tervezési 

terület a települési térségként jelölt, mivel a belterület része. A 2018. évi CXXXIX. törvény 11.§-a 

értelmében a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető. A 

tervezett módosítás az előírással szinkronban van.  

 

Övezetek az országos és a megyei terv alapján 

Az országos övezetek nem érintik a tervezési területet. 

A megyei övezetek közül az alábbi övezetek érintik a tervezési területet: 

- vízminőség-védelmi terület övezete 

- földtani veszélyforrás terület övezete 

 

Vízminőség-védelmi terület övezete 

A vízminőség-védelmi terület övezete a teljes települést, így a tervezési területeteket is érinti. 

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 5 §. (2) bekezdése alapján „a vízminőség-védelmi terület 

övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 

vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi 

szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.”  

A hatályos településszerkezeti terv jelöli a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 

területet.   

 

Földtani veszélyforrás terület övezete  

A hatályos településrendezési tervekben a felszínmozgás veszélyes területek lehatárolásra ez idáig 

nem történt meg, a lehatárolás a következő teljes felülvizsgálat során esedékes. A tervezett 

módosítás az előírásokkal szinkronban van, hiszen új beépítésre szánt övezet nem került kijelölésre 

földtani veszélyforrás terület övezetén.  
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4. RENDELETTERVEZET A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRA  

 

Bocfölde Község Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) 

pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 1. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alkalmazásával, az abban megállapított államigazgatási szervek 

és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével a helyi építési szabályzatról szóló 10/2006. (IX.21.) 

önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

E rendelet módosítja Bocfölde község közigazgatási területére vonatkozó, 10/2006. (IX.21.) 

önkormányzati rendelettel megállapított építési szabályzatot és annak 10. mellékletét képező SZA-

2 jelű belterületi szabályozási tervet. 

 

2. § 

A helyi építési szabályzat 7. § (1) és (2) bekezdések helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Lakóterület 

 

7.§  

 

(1) A lakóterületek övezeti tagolódását a szabályozási terv tünteti fel és a következő táblázatok a 

vonatkozó részletes előírásokat tartalmazzák. 

(2) Az Lke-1 jelű övezet, a XX. század utolsó évtizedeitől folyamatosan beépülő, összefüggő 

nagykertes kertvárosi lakóterület, mely a 4,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú, telkenként 

legfeljebb két lakás helyezhető el. 

“K” betűjel meghatározása ld. 5. §. (12) bekezdés 

1. Az övezetben elhelyezhető funkció továbbá: OTÉK 13. § (2) bekezdés: 2, 3, 4, pontja 

szerinti építmények, kivételesen* (2) bek. 1. pontja szerinti építmények. 

* ▬ Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. § (2) bekezdésében 

előírtakat figyelembe kell venni; 

▬ Az övezetben kivételesen akkor helyezhetők el építmények, ha a telekméret meghaladja a 

kialakítható telekméret nagyságának másfél-szeresét, azaz > 1200 m2. 

2. A közművesítettség mértéke: 6. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó, továbbá új 

légkábel nem létesíthető; 

3. A telekalakítás lehetőségei Bármilyen telekalakítás engedélyezhető. 

A kialakítható telek legkisebb területe K tartható ill. 800 m2 

legkisebb utcai homlokvonala K tartható ill. 18 m* 

* kivéve: ▬ zsák utca végén elhelyezkedő tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen, 

▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 18,0 m legyen. 

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett 

Beépítési módja: Oldalhatáron álló beépítés tartandó, 



 

 

Legnagyobb beépítettsége: 30 % 

Legkisebb zöldfelület: 50 % 

5. A beépítés paraméterei 

Az övezet telkein 

Elhelyezhető épületek száma: több épület létesíthető 

Megengedett legkisebb 

előkert*: K** tartható ill. 6,0 5,0/0,0 m 

oldalkert*: K ill. 6,0/4,0 m*** 

hátsókert*: min. 6,0 m **** 

* Az elő-, oldal- illetve hátsókert méretétől el kell térni földalatti közművezetékek megléte esetén, 

ott a kertek méretét a terven jelölt védőtávolságokhoz kell igazítani. 

** ▬Kialakult előkertre vonatkozó meghatározást ld. 5. §. (12) bekezdés b.) pontja; 

▬Saroktelken, az oldalhatáron álló beépítés mentén 0,0 m is lehet. 

***▬Ha a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítésnél kisebb, mint 6,0 m, akkor a tényleges 

építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság tartható. 

▬Bármely olyan beépítés esetén, amikor oldal-vagy hátsókertek találkoznak (váltakozó 

oldalhatáron álló beépítés esetén, saroktelken), az oldalkert 4,0 m lehet. 

****Hátsókert meghatározása telekhossz függvényében a 3. számú melléklet szerint lehet, kivéve 

azon telkeken, melyeket földalatti közművezeték(ek) védőtávolsága érint, ott a hátsókert mérete 

legalább 6,0 m legyen. 

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések 

Megengedett építménymagasság: max. 4,5 m 

Tetőzet és tető hajlásszöge: az utcaképbe illeszkedő, jellemzően magastetős legyen* 

Magastető legnagyobb szélessége: 12.0 m** 

Tető héjazata: Cserép hatású fedés alkalmazandó 

* Jellemzően magastető fogalmának meghatározását ld. jelen szabályzat 11. §. (8) bekezdésében, 

** Magastető legnagyobb szélességének meghatározását ld. jelen szabályzat 11. §. (9) 

bekezdésében, 

7. Egyedi előírások: 

▬ Az övezet erózióra érzékenység területeinek felhasználása esetén külön jogszabály alapján 

geotechnikai dokumentáció (átfogó vízrendezési tanulmányterv) készítendő az építészeti-műszaki 

dokumentációhoz az alábbiak figyelembe vételével: 

4. a beépítést szakaszolni-ütemezni kell; 
5. a közterületek szabályozási szélességét úgy kell kialakítani, hogy az útpálya mindegyik 
oldalán kiképzendő útárkok mellett, a terepfelszín biológiai védelmét jelentő zöldsávoknak is legyen 
elégséges hely. Ha nem létesülnek zöldsávok, akkor az útárkok mindenütt burkolandók; 
6. a terület beépítését a jelenlegi lábvonali belterület bővítéseként célszerű kezdeni, így a 
közterületek és a felszíni víz gyűjtését, továbbá levezetését biztosító rendszer a fokozatosság 
alapján fejleszthető. 

d.) amennyiben a lejtő magasabb részletén, vagy a gerinc környékén alakul ki elsőként épített 

környezet, akkor a közlekedési útnak és a felszíni vízgyűjtő rendszernek is ki kell épülnie a lejtő 

lábvonaláig, vagy a jelenleg meglévő útig és befogadóig. 

▬A szabályozási terven jelölt olajkutak és olajvezetékek védőterületén építeni nem lehet! 

8. Sajátos jogintézmények 

8.1 Építési tilalom: - 



 

 

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő ingatlanokat: 

8.3 Elővásárlási jog:- 

9. Vonatkozó védelmi kategóriák (Ld. III. Fejezet, Értékvédelem, Integrált örökségvédelem 20. §) 

1. ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: - 

2. EGYÉB: 

ba.) az övezet, terven jelölt területbe eső (Kiskut dűlő) új beépítései, csak a teljes területre 

elkészített, átfogó felszíni vízrendezési terv alapján valósíthatók meg! 

bb.) az övezet Kiskut dűlőbe eső, új beépítéseinek alakításánál a kilátásvédelemre fokozott 

figyelmet kell fordítani! 

 

Záró rendelkezések 

3. § 

 

(1) Jelen rendelet csak az 1. számú melléklet szerinti belterületi szabályozási tervvel és a 2. 

melléklet szerinti jelmagyarázattal együtt értelmezhető és használandó. 

 

(2) E rendelet az elfogadását követő 15. napon lép hatályba, előírásait a hatályba lépést követően 

induló ügyekben kell alkalmazni és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. 

 

 

Kelt: Bocfölde, 2020. év……………… hó …… nap 

 

 

 

Bakos Sándor 

polgármester 

  

 

Császár László 

jegyző 

 

 

Kihirdetve: Bocfölde, 2020. év……………… hó …… nap 

   

 

 

 

Császár László 

jegyző 
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Bocfölde Község Főépítésze 

 

F E L J E G Y Z É S  
 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet alapján 

 

Bocfölde Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2020. szeptember 28-án határozatban 

döntött arról, hogy kezdeményezi a község településrendezési eszközeinek módosítását.  

A 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 3/C. §-a kimondja, hogy „Az önkormányzati főépítész 

tartalmat meghatározó feljegyzése, valamint az elhagyott tartalmi elemek indokolása a készülő 

megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat mellékletének részét képezi.” 

A kormányrendelet 1. melléklete határozza meg a megalapozó vizsgálat, a 3. melléklete az 

alátámasztó javaslat tartalmi követelményeit.  

Módosuló helyi építési szabályzat esetében a kormányrendelet 11.§ (6) bekezdése kimondja, hogy 

„Az 1. és a 3. mellékletben meghatározott tartalmi elemek összevonhatók, fejezeten belül 

átcsoportosíthatók, bővíthetők, egyes részelemei a településrendezési feladatnak megfelelően a 

tervezési terület adottságainak figyelembevételével indokolt esetben elhagyhatók. Az 1. és a 3. 

mellékletben meghatározott tartalmi elemeket és azok részletezettségét az önkormányzati főépítész 

írásban határozza meg.” 

 

A kormányrendelet fenti előírásainak figyelembevételével a településrendezési terv 

módosításához szükséges alátámasztó javaslat tartalmát az alábbiak szerint határozom meg: 

 

KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV 

- A változtatással érintett terület, a hatályos szabályozás, a változtatás programjának, 

valamint ezek összefüggéseinek ismertetése. A településszerkezeti változások 

területrendezési tervekkel való összefüggéseinek ismertetése. 

 

Nincs szükség a biológiai aktivitásérték számítás igazolására, ugyanis új beépítésre szánt 

övezet nem kerül kijelölésre.  

Nem szükséges közlekedési és közművesítési javaslat elkészítése, a tervezett módosítás során 

a meglévő, kialakult, valós állapot jelentősen nem módosul e tekintetben, kizárólag a meglévő 

olajkút védőtávolság jelölése kerül frissítésre.   

Nem szükséges környezeti értékelés elkészítése sem, ugyanis a tervezett szabályozás nem jár 

jelentős környezeti hatással, egy jelenleg szinte teljesen beépített lakóövezeti tömbben 2 eddig 

beépítetlen telek beépíthetőségének lehetősége teremtődik meg az új szabályozással.  

 

Kelt: Zalaegerszeg, 2020. október 17. 

 

Molnár Bence 

Bocfölde Község Főépítésze 







M O L Nyrt.
Eurazsiai Kutatas- Termeles
Magyarorszagi Mez5fejlesztes es Termeles
Nyugat- maqyarorszaqi Terrneles

Bocfolde Korjegyzoseg

Bocfolde
Ady u.15.

8943

Nagykanizsa, 2012.02.17.

UR 140100/K-18/2012.

Ogyintez5: Kertesz Tibor

Tel.: 06-70-373-3077

Targy: Tajekoztatas
Bocfolde kozseg belteruletehez kapesol6d6 rendezesi tervehez

Tisztelt Cim!

A MOL Nyrt., hivatkozva T. Cim e/ektronikus levelere, a Bocfolde kozseg beiteruletehez
kapcsol6d6 rendezesi tervehez az alabbi tajekoztatast adja:

BoefOlde 437/67, 437/74 hrsz-u ingatlanokat erinto NI-436 jela kut telszamolasra kerOlt,
melynek folyamatban van a biztonsaqi ovezet csokkentese 10 m-re.

NI-436 es az NI-430 kozotti csovezetek biztonsaql ovezete beiterOlet okan 10-10 m-re
m6dosult.

Bocfolde 055/10 es 055/11 hrsz-u ingatlant erint5 NI-437 jeIU kut vonatkozasaban nem all
m6dunkban nyilatkozni, mert a kut a VITUKI Zala Megyei Onkormanyzat [avara at lett
adva.

Bocfolde 437/57, 437/58, 437/59, 437/60, 437/61 hrsz-u ingatlanokat keresztez5 felszin
alatti csovezetekek biztonsaqi ovezete nem csokkentheto.

Felhivjuk a T. Cim figyelmet, hogy a Bocfolde 437/36, 433/4, 437/60, 437/61 hrsz-u
ingatlanokat erint5 NI-265 jela kut vezetek biztonsagi ovezete a Koolaj- es Foldgazbanyaszati
Biztonsapi Szabalyzat 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet ertelmeben belterOleten 10-10 m. A
blztonsaql ovezetben tobbek kozott tilos az epltesi tevekenyseq, tovabba barmilyen epltmeny
elhelyezese, anyagok elhelyezese, tarolasa (20311998.(XI1.19. Korm. rendelet 19/A § (2) bek.
a), f) pontja).

MOL Nyrt.
KTD EAKTMMT

Tisztelettel: Nyugal-magyarorszagi Tenneles
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Katona Tibor T6th Peter
MOL Nyrt. KTD EAKT MMT MOL Nyrt. KTD EAKT MMT

Nyugat-magyarorszagi Termeles vezet5 Nyugat-magyarorszagi Termelesi szakerto

Masotat; Somogyine Alaban IIdiko,
Dobos Szabolcs,
Ogyintez6

Hatosagi es tarsadalmi kapcsolatok vezet6
Banyameresi szakerto
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