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1. BEVEZETŐ 

1.1. ELŐZMÉNYEK 

 

Köveskál településrendezési eszközei 2011‐ben kerültek jóváhagyásra. A VÁTERV 95 Kft. által készített 

településrendezési  terv  elfogadása  óta  eltelt  időszakban  alapvető  változások  következtek  be  a 

településtervezést meghatározó jogszabályokban és alapvető változás következett be a gazdaságban, 

a szőlészet‐borászat területén is. 

A szocialista gazdálkodó szervezetek, illetve a hagyományos paraszti‐kisüzemi szőlőművelés helyébe a 

családi szőlőbirtokok, pincészetek léptek, amelyek több tíz hektáron termelnek szőlőt és a termésük 

feldolgozása, tárolása, értékesítése korszerű pincészetetek létesítését igényli. 

A  hatályos  tervet  felváltandó, megkezdődött  az  új  településrendezési  terv  készítése,  azonban  ez  a 

munka még nem tart ott, hogy a Pálffy családi pincészet építését gyorsan lehetővé tudja tenni. Részben 

ezért, részben pedig azért szükséges a településrendezési terv módosítása, mert a hatályos tervben 

nincsen olyan övezet, ahol ezt, az egész Káli‐medencei szőlőtermesztés jövője szempontjából fontos 

korszerű pincészetet meg lehetne építeni. 

A Pálffy pincészet  évek óta  szeretné ezt  az  új  feldolgozó és  tároló üzemét,  borászatát megépíteni, 

azonban  a  Balaton‐felvidéki  Nemzeti  Park  területén  lévő  Káli‐medencére  egyrészt  szigorú 

természetvédelmi, másrészt szigorú területrendezési szabályok, övezetek vonatkoznak. A Pálffy család 

ezért nem tudta az építkezését egyik kiválasztott területen sem megkezdeni. 

A hosszas egyeztetéseket követően a BfNP és Természetvédelmi hatóság segítségével, ‐ kifejezetten a 

VMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály vezetője  javaslatára Üi.: VE‐09/KTF/00435‐

2/2021‐ került előtérbe az általános mezőgazdasági területbe tartozó 0296/8 hrsz.‐ú ingatlan. 

Benczik Zsolt Főosztályvezető 2021 01.19.‐én kelt levelében írta, hogy amennyiben az Önkormányzat 

egyetért,  támogatja  a  Pálffy  család  pincészet  építését  a  nevezett  területen  akkor  a  VMKH 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya itt javasolja azt megvalósítani. 

Említettük, hogy a nevezett 0296/8 hrsz.‐ú telek külterület, általános mezőgazdasági  terület, amely 

csak akkor válik alkalmassá pincészet építésére, ha a településrendezési tervet az önkormányzat ennek 

megfelelően módosíttatja. 

A településrendezési terv módosításának elindításához az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. LXXVIII.  tv. (Étv.) 30/A §‐ban rögzítettek szerint településrendezési szerződés kötendő a 

Pálffy Pincészet Kft‐vel, ám ehhez előzőleg szükséges egy Telepítési tanulmányterv elkészítése. 

A Telepítési tanulmány készítésével a Pálffy Pince Kft, a Laposa Műhely Kft‐t bízta meg. 

A Megbízó módosítási kérelme azt tartalmazza, hogy a 0296/8 hrsz.‐ú, 10. 777 m2 nagyságú gyepes 

ingatlan déli részén, mintegy 3580 m2 nagyságú területen olyan beépítésre szánt övezeti szabályozás 

kerüljön kijelölésre, amely a Pálffy Pincészet Kft.  tervezett szőlőfeldolgozójának és bortárolójának a 

megépítését lehetővé teszi. Miután a tanulmányterv a 0296/8 hrsz.‐ú telek teljes területére kiterjed, a 

nevezett  ingatlan többi részén az Önkormányzat  lakótelkek kialakítását tervezi, amelyet a telepítési 

tanulmányterv tartalmaz. 
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1.2. A TERVEZÉSI FOLYAMAT 

A Telepítési  tanulmányterv  tartalmi  követelményeit  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált 

települési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet 7. melléklete határozza meg. 

Ez a tanulmányterv ezen tartalmi követelményeknek megfelelően készült. 

A  tanulmány  a  tervezési  terület  hasznosíthatóságának  jelenlegi  lehetőségeit  és  korlátait  tárja  fel, 

valamint  ismerteti  a  Megbízó  fejlesztési  elképzeléseit  a  területen,  és  meghatározza  az  azok 

megvalósításához  szükséges  szabályozási  paramétereket.  A  tanulmány  részeként  beépítési  terv  is 

készül az említett rendeletnek megfelelően. 

Köveskál  település  önkormányzata  képviselő‐testülete  a  telepítési  tanulmányterv  alapján  dönt  a 

településrendezési  eszközök  módosításának  megindításáról.  A  tervezett  módosítás  igényli  a 

településszerkezeti terv és a HÉSZ – Helyi Építési Szabályzat – módosítását is, ezért a módosítás csak 

abban  az  esetben  végezhető  el  a  gyorsabb,  un.  ’egyszerűsített’  eljárással,  ha  az  önkormányzat 

képviselő‐testülete gazdaságfejlesztési beruházásként támogatja – az egyébként amint említettük az 

egész  Káli‐medencei  szőlőkultúra  fennmaradásában  döntő  jelentőségű  ‐  pincészet megépítését,  és 

támogatja a telek felső részén a lakóterületi fejlesztést is. 

 

2. AZ ÉRINTETT TERÜLET, INGATLAN RÖVID BEMUTATÁSA 

2.1.  A TERVEZÉSI TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE 

A 0296/8 hrsz.‐ú  tervezési  terület Köveskál belterületének északi határán,  közvetlenül a belterületi 

határ mellett helyezkedik el. 

    

A  telket  keleti  irányból  lakóterület,  lakótelkek  határolják,  amelyek  jelentős  része  már  beépült.  A 

lakóterület és a tervezési terület között a 359/11, ill a 359/12 ‐es hrsz.‐ú belterületi utak találhatók. 

A Balatonhenye felé vezető országút felől az Ifjúság utca, a faluközpont felől a Városkúti utca vezet a 

telekig, a tervezési területig. 
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2.2.  A TERÜLETHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 

A 0296/8 hrsz.‐ú  ingatlan összterülete 10.777 m². A telek a hatályos településrendezési terv szerint 

Má‐1 jelű övezetbe, azaz általános mezőgazdasági terület övezetébe tartozik. 

A 9/2019 (VI.14.) MvM. rendelet is általános mezőgazdasági területként tartalmazza.  

A telek alsó felének nyugati részén lévő kis bozótos völgy kivételével a telek több mint 90 %‐a gyep, 

amelyet kaszálással hasznosítanak. A telek enyhén lejt délnyugat felé, a tengerszint feletti magassága 

165‐172 méter magasság között váltakozik. 

A Pálffy Pincészet Kft borászata a telek déli 

részén  megvásárolt  területen  épülne  fel 

ott, ahol az említett bozót a telek nyugati 

szélén  mintegy  10  méter  szélességben 

érinti az ingatlant. 

A telek délkeleti sarkában – önálló 0296/9 

helyrajzi  számmal‐  egy  szennyvízátemelő 

található. 

A  telektől  északra  és  nyugatra 

mezőgazdasági  területek,  többnyire  gyepek,  illetve  szántók  vannak,  a  szőlők,  a  szőlőhegy  északi 

irányban mintegy 500 méter távolságban kezdődik. 

A  telek  viszonylag  jó minőségű  utakon  két  irányból  is megközelíthető,  s miután  a  település  északi 

részén terül el, közel a szőlőkhöz, a termés beszállításkor a forgalom nem zavarja a falu belső területeit. 

 

2.3.  KORLÁTOZÁSOK VIZSGÁLATA 

Köveskál a Káli medence közepén a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet,  a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park 

kiemelt  jelentőségű  települése,  amely  Világörökség  Várományos  terület  is  egyúttal.  A  fentiek 

következtében a település területére igen sok védő‐, korlátozó övezet, jogszabály vonatkozik. 

 

2.3.1. Természetvédelmi korlátok 

 Köveskál teljes kül‐ és belterülete a BfNP‐

ba  tartozik,  így  a  0296/8  hrsz.‐ú  telek  is. 

Szerencsére  a  BfNP  fokozottan  védett 

területei közé nem sorolták be az ingatlant. 

 

 

 

 

 

forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu 
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 Érinti  viszont  az  ingatlant  az  ökológiai 

hálózat pufferterülete, amely övezetben a 

2018.  évi  CXXXIX.  törvény  27.§  (2) 

bekezdése szerint, beépítésre szánt terület 

csak abban az esetben jelölhető ki, ha az a 

szomszédos  magterület,  illetve  ökológiai 

folyosó  természeti  értékeit,  biológiai 

sokféleségét,  valamint  táji  értékeit  nem 

veszélyezteti. 

Ezen,  a  belterülettel  közvetlenül  határos 

telek  közelében  sem  magterület,  sem 

ökológiai  folyosó  nem  található,  így  nem 

állhat  fenn  a  szomszédos  magterület  ill. 

ökológiai folyosó veszélyeztetettsége. 

 

2.3.2.  Környezetvédelmi korlátok 

Az  előbb  említett  területrendezési  törvény  80.§‐a  kimondja,  hogy  az  ökológiai  hálózat 

pufferövezetében környezetszennyező tevékenység nem folytatható.  

Tekintettel  arra,  hogy  Köveskál  településen  kiépült  a 

szennyvíz hálózat, a település déli területén található a térségi 

szennyvíztisztító  és  közvetlenül  a  telek  mellett  halad  el  a 

térségi  vezeték,  sőt  a  telek  délkeleti  sarkában  van  egy 

átemelő  is,  így  a  környezet  szennyezés  a  megfelelő 

infrastruktúra  kiépülése  következtében  megelőzhető.  A 

pincészetben folyó tevékenység során az előírások betartása 

esetén, nem fordulhat elő környezetszennyezés. 

 

A tervezési területet egyéb környezetvédelmi korlátozás nem érinti. 

 

2.3.3.  Földvédelmi korlátok 

Az Étv., valamint a 2007. évi CXXIX. a termőföld védelméről szóló törvény egyaránt tartalmazza, hogy 

beépítésre  szánt  területet,  csak  az  átlagosnál  gyengébb  minőségű  termőföldön  lehet  kijelölni.  E 

törvényi kötelezettség alól csak akkor adható felmentés, ha nincs a belterület közelében az átlagosnál 

gyengébb minőségű bevonható termőföld. 

A  nevezett  terület minősítése  folyamatban  van,  de  annyit meg  kell  állapítanunk,  hogy  a  2018.  évi 

CXXXIX.  tv.  övezeti  szabályai  szerint  Köveskál  csaknem  teljesen  körbe  van  tárva  belterületbe  nem 

vonható  termőföldekkel, mert  az  északi  részen a  henyei  úttól  kelet  felé  kelet  és  dél  felé,  valamint 

részben  nyugat  felől  is  az  ökológiai  hálózat  magterülete,  valamint  a  tájképvédelmi  szempontból 

kiemelten kezelendő terület övezete található, amelyekben nem lehet új beépítésre szánt területet 

kijelölni, és ezek az övezetek csaknem teljesen körbezárják a települést. Egyedül ezen az északi részen, 
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a henyei úttól nyugatra, ahol a nevezett ingatlan található nem tiltja törvényi övezet a beépítésre szánt 

terület kijelölését. 

 

2.3.4.  Örökségvédelmi korlátozások 

A  0296/8  hrsz.‐ú  ingatlanon  semmilyen  építmény  nincs,  így  értelemszerűen műemléki,  vagy  helyi 

védett épület sem található. A területet nyilvántartott régészeti lelőhely sem érinti. 

 

2.4.  A TERÜLETRE VONATKOZÓ HATÁLYOS TERVEK ELEMZÉSE 

2.4.1.  A területrendezési tervekkel való összefüggés vizsgálata 

A  Bevezetésben  említettük,  hogy  Köveskál  településrendezési  terve  2011‐ben  készült.  Az  akkori 

előírásoknak megfelelően a terv a Balaton törvények való megfelelése igazolásra került. Ma, 2021‐ben 

a 2018. évi CXXXIX. törvény és a 9/2018 (VI.14.) MvM rendelet előírásai vonatkoznak a területre és a 

településrendezési  terv  módosításakor  a  törvénnyel  és  a  miniszteri  rendelettel  való  összhangot 

részletesen igazolni fogja a tervanyag. 

Most  annyit  rögzítünk,  hogy  a  törvény,  ill.  a  miniszteri  rendelet  övezeti  szabályozása,  valamint  a 

törvényi  és  rendeleti  előírások,  bizonyos  feltételekkel  lehetővé  teszik  a  0296/8  hrsz.‐ú  ingatlan 

beépítésre szánt területté való átminősítését. 

A  bizonyos  feltételek  közül  egy  pl.  azt mondja  ki,  ‐  lásd  a  törvény  12.  §  (3)  bekezdése  ‐ miszerint 

kötelező 5 % zöldterület, gazdasági terület esetén zöldterület vagy véderdő létesítése új beépítésre 

szánt terület kijelölése esetén. 

A miniszteri rendelet ‐ lásd 13. § ‐ az általános mezőgazdasági területek övezetéről azt mondja ki, hogy 

a  településrendezési  eszközökben  az  övezetet  le  kell  határolni  és  azt  legalább  95 %‐ban  általános 

mezőgazdasági területbe, természetközeli területbe, vagy közlekedési területbe kell sorolni.  

Köveskálon  az  általános  mezőgazdasági  terület  nagysága  a  Lechner  központ  kimutatása  szerint 

941,5613 ha. Az új beépítésre javasolt telek nagysága 1.0777 m², azaz kb. 1 hektár, ami a település 

általános mezőgazdasági területének kb.0,11 %‐a, azaz jóval az 5 % ‐os mozgástartományon belül van. 

A  folyamatban  lévő,  és  a  település  teljes  területére  vonatkozó  településrendezési  eszközök 

készítésekor kell az esetleges további fejlesztéseket  is figyelembe véve a jogszabályi előírásnak való 

megfelelést biztosítani. Ez a 0,11 %‐os nagyságrend minden bizonnyal könnyen megfeleltethető. 

 

2.4.2.  A területre vonatkozó településrendezési eszközök értékelése 

2.4.2.1. Településszerkezeti terv 

A  település  hatályos  szerkezeti  terve  a  tervezési  területet  általános  mezőgazdasági  terület 

területfelhasználási egységbe sorolja. 
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2.4.2.2. A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és a szabályozási terv 

A hatályos szabályozási terv a 0296/8 hrsz.‐ú telket Má‐1 jelű övezetbe sorolja.  

A HÉSZ előírásai  szerint az Má‐1‐es  jelű, általános mezőgazdasági  terület övezetben erdő és szántó 

művelési ág esetében épület, építmény nem helyezhető el, gyep művelési ág esetén épület nem, de a 

gyepgazdálkodással összefüggő építmény elhelyezhető legkevesebb 10 hektár nagyságú területen. 

Ez a szabályozás egyértelműen kizárja a pincészet építésének lehetőségét, és ezért szükséges a telken 

beépítésre szánt terület kijelölése. 
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3. A MÓDOSÍTÁS SORÁN ELÉRENDŐ CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA, ÉS A SZABÁLYOZÁS E CÉLBÓL 

MÓDOSÍTANDÓ ELEMEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A  módosítás  elsődleges  célja  a  0296/8  hrsz.‐ú  telek  esetében,  a  telek  beépítésre  szánt  területté 

nyilvánítása, abból a célból, hogy a telek déli részén a Pálffy családi pincészet megépíthető legyen, a 

fennmaradó  telekrészen pedig  lakótelkek  legyenek  kialakíthatóak. A módosítása  során  szükséges  a 

településszerkezeti  terv  módosítása,  a  HÉSZ  és  az  annak  mellékletét  képező  szabályozási  terv 

módosítása és az új övezetek szabályozási előírásainak megalkotása. 

 

 

Javasolt szerkezeti terv 
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4. SZABÁLYOZÁSI  JAVASLAT‐  JAVASLAT  A  SZABÁLYOZÁS MÓDOSÍTÁSÁRA  (NEM  AZONOS  A 

TÉNYLEGES MÓDOSÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓVAL ÉS NEM HELYETTESÍTI AZT) 

A  szabályozási  koncepció  elsősorban  a  HÉSZ  mellékletét  képező  szabályozási  terv  módosítására 

vonatkozik. A szabályozási terven a tervezett beruházás megvalósításához a szomszédos lakótelkeket 

kiszolgáló utakhoz hasonló szélességű, a hatályos  terven a  telek délkeleti  sarkánál a városkúti úton 

kiszabályozott, min. 10 méter széles út kialakítása szükséges.  

A  kedvező  utcakép  érdekében  szükséges  a  lakótelkeknél  legalább  5 méter,  a  gazdasági  területnél 

legalább 10 méter mélységű előkert meghatározása. A lakóépületek a településképi rendelet szabályai 

szerint létesíthetők. 

A törvényi előírások ‐ 2018. évi CXXXIX. tv. 12 §. ‐ betartása érdekében a gazdasági területen véderdő, 

vagy zöldterület, a lakóterületen zöldterület létesítendő legalább 5 % nagyságban. Ezeket a beépítési 

terven javasolt helyeken célszerű megvalósítani. 

Az  említettek  szerint  a  gazdasági  övezet  (Gkszp)  területére  új  szabályozási  előírások  megalkotása 

szükséges. A javaslatunk az, hogy az új Gkszp (p=pincészet) területen az újonnan kialakítandó terület 

nagysága  1500  m2  legyen.  A  beépítettséget  max.  30  %‐ban  javasoljuk  meghatározni,  a  legkisebb 

zöldfelület nagysága min. 40 % kell legyen. Az épületmagasság pedig nem haladhatja meg a 7,5 métert. 

A lakóterület előírásait a hatályos HÉSZ szabályozási előírásaira figyelemmel javasoljuk meghatározni, 

így a megengedett beépítési mód szabadonálló, az újonnan kialakítandó telek min. 720 m² nagyságú 

lehet,  a  beépítettség  max.  30  %,  a  legkisebb  zöldfelületi  fedettség  min.  60  %,  a  legnagyobb 

építménymagasság 4,2 méter lehet. 

Módosítani szükséges még a hatályos HÉSZ 11.§ g) pontját: 

A  hatályos  szabályozás  így  szól:  11.§  „g)  A  településen  sehol  sem  létesíthető  csarnokszerű,  szerelt 

jellegű, környezetétől elütő színű és 10 méter szélességet meghaladó épület.” 

A  javasolt  szabályozás:  „A  településen  sehol  sem  létesíthető  csarnokszerű,  szerelt  jellegű,  a 

környezetétől elütő színű épület. 10 méter szélességet meghaladó épület kizárólag a Gkszp övezetben 

helyezhető el, gazdasági tevékenység, pincészet céljaira.” 
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Javasolt szabályozási terv 

 

 

5. BEÉPÍTÉSI TERV 

A beépítési terven a tervezett pincészet telke és épülete, valamint a lakótelkek, a szükséges közutak és 

zöldfelületek kerülnek ábrázolásra.  
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6.  A  JAVASOLT  BEÉPÍTÉS,  VÁLTOZÁS  VÁRHATÓ  INFRASTRUKTURÁLIS  IGÉNYEI  KÖZLEKEDÉS, 

KÖZMŰFEJLESZTÉS, HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE, IGÉNYE 

Közlekedési infrastruktúra 

A tervezési terület feltárását a kialakult állapotnak megfelelően tervezzük. A Balatonhenye felé haladó 

országos mellékútról az  Ifjúság utca egyenesen a tervezési területre vezet. A településközpont felől 

pedig  a  kissé  kanyargós  és  szűkebb  Városkúti  út  vezet  el  pontosan  a  tervezési  terület  délkeleti 

sarkához. 

A  terület  a  meglévő  külterületi  utakon  is  elérhető  mind  az  északi,  mind  a  nyugati  irányból.  A 

lakóterületet  is kiszolgáló 359/12 hrsz.‐ú utat a hatályos tervben a Városkúti útra kiszabályozott 10 

méter szélességben javasoljuk kiszabályozni tekintettel arra, hogy mindössze hat telket lát el és csak 

az utca egyik felén épülnek majd lakóházak. 

Közmű infrastruktúra 

A tervezési terület határán valamennyi közmű infrastruktúra 

megtalálható  s  így  mind  a  gazdasági  területre,  mind  a 

lakótelkekre  a  meglévő  rendszerekről,  a  szolgáltató  által 

meghatározott  feltételekkel  a  közmű  vezetékek  a 

meghosszabbíthatók,  illetve  beköthetők.  A  területen  felett 

átvezet egy elektromos légvezeték. 

 

 

 

 

Humán infrastruktúra 

A tervezett módosítás a 0296/8 hrsz.‐ú telek beépítésre szánt területté minősítése és azon pincészet, 

illetve  lakótelkek  létesítése  a  település  humán  infrastruktúrájára  gyakorlatilag  nincs  különösebb 

hatással,  bár  egy  jól  működő  családi  pincészet  mindenképp  kifejez,  illetve  gazdagít  egyfajta 

szellemiséget. 

 

7. A JAVASOLT BEÉPÍTÉS, VÁLTOZÁS VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSAI, RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ 

A  javasolt  módosítás,  változás  területfelhasználási,  övezeti  és  szabályozási  változtatásokkal  jár. 

Közvetve  a  pincészet megépítése  például  kedvező  hatással  lehet  a  szőlőterületek megmaradására, 

esetleg  kismértékű  növekedésére.  A  jelenleg  mezőgazdasági  hasznosítású  gyepterület  beépítése 

ugyanakkor egyértelműen csökkenti a mezőgazdasági területeket, a természethez közeli felületeket, 

hiszen a jelenleg gyepként hasznosuló mezőgazdasági területet ki kell vonni a termelésből. 

‐ A termőföld védelme érdekében a tervezett fejlesztések megvalósításakor az épületek az 

utak, burkolt felületek helyéről a termőföldet össze kell gyűjteni és rendeltetésszerűen kell 

hasznosítani. 

‐ A  levegő  szennyezését  okozhatják  a  majdani  épületek  működtetése  során  a  fűtésből, 

közlekedésből adódó szennyezések. 
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‐ Tekintettel arra, hogy a közeli településrész gázzal ellátott és a gázvezeték is közvetlenül a 

tervezési terület határán húzódik, a gáz bevezetése az ingatlanokra, illetve a legkevésbé 

szennyező gázzal való fűtés, s így a szennyezés minimálisra csökkentése adott. 

‐ A közlekedés, a forgalom növekedése is egyértelmű, de az egy telephely és az 5 vagy 6 

lakóház forgalma igen kis mértékű növekedést jelent. A levegő szennyezettsége a Köveskál 

ezen részén messze az egészségügyi határérték alatt van és a pincészet területén majdan 

folytatandó gazdasági tevékenység – a pincészet nagyságrendjénél, léptékénél fogva – sem 

jelent érzékelhető mértékű szennyezettséget. 

Összefoglalva,  a  tervezési  területen  folytatandó  tevékenységek  nem  okoznak  mérhető 

nagyságrendű technológiai eredetű szennyezést. 

‐ A  tervezett  fejlesztési  területen  a  lakóterületi  használatnál  nagyobb  mértékű  zaj‐  és 

rezgésterheléssel  sem  kell  számolnunk.  a  kis  mértékű  forgalom  növekedés  csak  egyes 

időszakokban – pl. szüreti időszak – jelenthet a mainál nagyobb forgalmat és zajterhelést 

de  egy  borvidéki  településen  a  szürettel  együtt  járó  zajok  szinte  egyfajta  vonzerőt  is 

jelentenek, ugyanakkor messze elmarad a városok mindennapi zajterhelésétől és messze 

a megengedett terhelési érték alatt marad a zajszennyezés is. 

‐ A  hulladékgazdálkodás  témakörét  vizsgálva  megállapítható,  hogy  a  tervezési  terület 

szervesen  illeszkedik  a  településhez,  közúton  ma  is  kitűnően  megközelíthető  s  így  a 

fejlesztésre  tervezett  gazdasági  terület,  lakóterület  a  hulladékgyűjtés  és  szállítás  helyi 

rendszerébe bekapcsolható. A térségi szolgáltató a település más részeihez hasonlóan ezt 

a területet is be tudja vonni az ellátási körzetébe. 

‐ A  fejlesztésre  tervezett  0296/8  hrsz‐ú  telek  ma  mentes  hulladéktól  nem  található  a 

területen engedély nélkül lerakott hulladék. 

‐ A  talajfelszín  és  a  felszín  alatti  vizek  a  szennyvízcsatorna  hálózatra  való  rákötés  révén 

mentesülnek a szennyezéstől, ezért a  fejlesztéseket a csatornahálózatra való rákötéssel 

szabad megvalósítani, megakadályozva ezzel a talaj és a felszín alatti vizek szennyezését. 

‐ Biológiai aktivitás 

A  tervezési  terület  a  változtatás  következtében  beépítésre  szánt  területként  kerül  kijelölésre, 

átminősítésre. Az Étv. alapján új beépítésre szánt terület kijelölésekor a biológiai aktivitás érték nem 

csökkenhet. Az aktivitás érték változását pedig a 9/2007(IV.3.) ÖTM rendelet alapján kell kiszámolni. A 

rendelet 1. számú melléklete alapján kiszámolva a biológiai aktivitás  jelenlegi értékét  ‐ az általános 

mezőgazdasági terület 1 hektárja 3,7 egység ‐ akkor, kissé kerekítve a 0296/8 hrsz.‐ú terület 10.777 m2 

nagyságú területére az aktivitás értéke 3,9896. 

A módosítás során a Gkszp területe 3400 m², a falusias lakóterület 5800 m2, a közlekedési terület 980 

m2, a zöldterület 600 m2, együttesen 10780 m². 

A 9/2007 ÖTM rendelet 1. melléklete szerint a falusias lakóterület értéke 2,4, a gazdasági területé 0,4, 

a  közlekedési  területé  0,6,  a  3  hektárnál  kisebb  zöldterület  hektárja  pedig  6  egység.  Beszorozva 

tervezett  állapot  biológiai  aktivitás  értéke  1,9466,  a  különbség  2,043,  azaz  ennyit  kell  pótolni  a 

település területén, hogy az aktivitás érték ne csökkenjen. 

A megadott értékek alapján egy kb. 0,4 hektár nagyságú általános mezőgazdasági terület erdősítésével 

megoldható az aktivitás érték csökkentés vagy valahol belterületen a zöldterület növelésével. 

Amennyiben csak a gazdasági terület kerül első ütemben átminősítésre, akkor 1.076 az aktivitás érték 

csökkenése, amely 2031 m² nagyságú általános mezőgazdasági terület erdősítésével orvosolható. 
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8. ÖRÖKSÉGI VAGY KÖRNYEZETI ÉRTÉK SÉRÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI, RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ 

Természeti táji értékek 

A nevezett 0296/8 hrsz.‐ú ingatlan kaszált, gyepes terület, amely ahogy említettük a Nemzeti parkba 

tartozik, de nem áll fokozott védelem alatt. A táji értékek a település kismértékű bővítésével csekély 

mértékben érintettek. A terület a nagyobb forgalmú utak felől nem látható és közvetlenül a település 

folytatásában a település jelenlegi szerkezetébe, településképébe szervesen beleilleszthető. 

Az tény, hogy egy gyepfelület helyett beépítésre szánt terület  jön  létre, azonban mind a gazdasági, 

mind  a  lakóterületen  a  szabályozás  kötelezően  meghatározza  a  zöldfelület  nagyságát,  amely  a 

gazdasági övezetnél legkevesebb 40 %, a lakóterületnél, legkevesebb 60 % kell legyen. Önkormányzati 

egyetértés esetén a telepítendő fás növényeket is szabályozásra javasoljuk lakótelkenként 4 db lombos 

fa a gazdasági területen pedig legalább 10 db lombos fa kötelező elültetésével. 

A  törvényi  előírások  következtében  létesítendő  zöldterületen  is  szükséges  fák  telepítése,  amely 

úgyszintén kedvező állapotot teremt majd az élővilág számára, ezért az átminősítéssel és beépítéssel 

a természeti állapot részben romlik, de a fás növényzet létesítésével újabb élőhelyek is keletkeznek. 

Épített értékek 

Ismertettük,  hogy a 0296/8 hrsz.‐ú  ingatlanon épület,  építmény nem  található,  így értelemszerűen 

műemléki vagy helyi védettség sincs, és a területet nyilvántartott régészeti lelőhely sem érinti. 

A tervezett módosítás során így a meglévő építészeti értékek sérülésével nem kell számolni. 

A tervezett módosítás során születendő épületek a HÉSZ, valamint a településképi rendelet előírásai 

szerint valósítandók meg. 

 

 

9. ÖSSZEFOGLALÁS 

 Ez a  telepítési  tanulmányterv azért született meg, hogy segítse a Káli medencei szőlőtermesztés és 

borászat fennmaradása szempontjából létfontosságú pincészet, borászat megépülését. 

A Káli‐medence hazánk egyik csodálatos tájegysége azonban a szőlőterület csökkenése immár hosszú 

évtizedek  óta  tartó  folyamat.  Az  épp  az  értékei  miatt  védett  medence  közepén,  Köveskálon  a 

különböző  törvények  rendeletek,  rendkívül megnehezítik  a  fejlesztési  területek  kijelölését  és  ezt  a 

most beépítésre szánt területté javasolt 0296/8 hrsz.‐ú területet a BfNP és a VMKH Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztálya is támogatta előzetesen. 

Bízunk benne, hogy Köveskál község Önkormányzata is támogatja a fejlesztés megvalósulását. 

 
Badacsony 2021. február 07.                

 

dr. Laposa József 

                                                      ügyvezető Laposa Műhely Kft      

                                                             városépítési‐városgazdálkodási szakmérnök 

                                    Pro Natura emlékplakett, Pro Régió és Balaton‐  

                                    díjas tájrendező mérnök, vezető település tervező                              


