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BEVEZETŐ
A TERV CÉLJA, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE
Köveskál településrendezési eszközeit 2011‐ben hagyták jóvá.
A VÁTERV 95 Kft által készített településrendezési terv elfogadása óta eltelt időszakban alapvető
változások következtek be a jogszabályokban és szőlészet‐ borászat gazdaságossága is jelentős
mértékben megváltozott.
A hagyományos paraszti‐kisüzemi, illetve a XX. század második felében jellemző nagyüzemi
szőlőművelés helyébe korunkban a családi pincészetek léptek.
Az egy‐egy családi pincészet által megművelt szőlőterület nagysága általában 10‐50 hektár közé esik,
és általában az általuk üzemeltetett pincészet még több kisebb termelő termését is feldolgozza, s így
további néhány hektár szőlőültetvény fennmaradását is biztosítja.
A több tíz hektár termésének feldolgozása, a bor érlelése, tárolása, palackozása, korszerű családi
borászatok, pincészetek megépítését igényli.
A PÁLFFY pincészet évek óta szeretné új feldolgozó ütemét, borászatát megépíteni, azonban a Balaton‐
felvidéki Nemzeti Park területén, a Káli‐medencében szigorú természetvédelmi és területrendezési
szabályok vannak érvényben, amelyek következtében nagyon kevés terület jöhet szóba Köveskálon
pincészet építésére, tekintettel arra, hogy a belterületen nincs ilyen övezet és a külterületen kell
megoldást keresni.
A tervmódosítással kiemelten érintett 0296/14‐s hrsz.‐ú /korábban 0296/8‐s hrsz.‐ú / ingatlan hosszas
egyeztetést követően került előtérbe, többek között a VMKH Természetvédelmi hatósága és a Balaton‐
felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság segítségével.
A nevezett 0296/14‐s hrsz.‐ú ingatlan külterület, az általános mezőgazdasági terület övezetébe
tartozik, amely csak akkor válik alkalmassá a pincészet, borászati üzem megépítésére, ha beépítésre
szánt területbe kerül és az önkormányzat a településrendezési eszközöket ebből a célból módosítja.
Köveskál község Önkormányzat képviselő‐testülete 12/2021.(III.11.) határozatával döntött a 0296/8
hrsz‐ú terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról a Pálffy pincészet kft által tervezett borászati
üzem megvalósítása érdekében, és egyúttal a szükséges tervmódosítást támogatja és megindítja.
A határozat tartalmazza, hogy háromoldalú tervezési szerződés keretében a tervmódosítással a Laposa
Műhely Kft.‐t bízza meg az önkormányzat.
Az Állami Főépítész tájékoztatása alapján (Krs/866‐2/2021) a módosítás, a fenti önkormányzati
határozat megléte esetében, a kiemelt fejlesztési területté nyilvánítást követően tárgyalásos eljárás
keretében történhet.

TERVEZÉSI FOLYAMAT
A vizsgálatok és a településrendezési eszközök, a Helyi Építési Szabályzat módosítása a tervezési
folyamatban egyidejűleg történt.
A módosítás a Helyi Építési Szabályzatot, azaz a szabályozási, valamint a településszerkezeti tervet is
érinti.
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Az előkészítői és tervezői munka során a módosítási igények, a helyszín vizsgálatát, értékelését
követően a településszerkezeti terv, valamint a Helyi Építési Szabályzat, szabályozási terv módosítása
készült el.
A feladat tartalmának, súlyának megfelelő
megfogalmazzák a módosítás szakmai indoklását is.

részletezettségű

alátámasztó

munkarészek

A tervmódosítás készítésekor hatályos, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) kormányrendelet 8.§ (6)
bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a településrendezési eszközök módosítása, ahogy
említettük ez esetben tárgyalásos eljárás keretében történhet.
A tárgyalásos eljárás szabályait a 42.§ tartalmazza: „tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a
településrendezési eszközök tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt
véleményezteti a partnerekkel a 29/A. § szerint.
A partnerségi egyeztetés lezárását követően kerül sor a végső szakmai véleményezési szakasz
lefolytatására, amelyet a polgármester kezdeményez az állami főépítészhez benyújtott kérelemmel, és
a tervdokumentációt megküldi az állami főépítész hatáskörben eljáró megyei Kormányhivatalnak.
Az állami főépítész a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül kezdeményezi az egyeztető
tárgyalást, amelyre a tárgyalás előtt legalább 8 nappal elektronikus úton, a településrendezési
eszközök megküldésével meghívja a 9. mellékletben meghatározott valamennyi államigazgatási
szervet.
Az önkormányzat amennyiben szükséges előzetes adatszolgáltatást kérhet az érintett államigazgatási
szervektől.
Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítész a jegyzőkönyvet és a záró szakmai
véleményt 8 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszközök elfogadásához.
A településrendezési eszközök módosítása az állami főépítész végső véleményének birtokában
hagyható jóvá és a településrendezési eszközök elfogadását követő napon hatályba léptethető.
Jelen dokumentáció a településrendezési eszközök módosításának egyeztetési anyaga, amelyet az
önkormányzat kap meg a partnerségi egyeztetés lezárása céljából.
A tervezési területre a Laposa Műhely Kft 2021. februárjában Telepítési Tanulmánytervet készített,
amelyet ezen tervezés során a tervezők figyelembe vesznek.
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TERVEZŐI NYILATKOZAT
Alulírott, dr. Laposa József településtervezési vezető tervező (TT/1T 19‐0384) kijelentem, hogy
Köveskál község Településrendezési eszközeinek módosítása során Az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvényt, az Országos Településrendezési és Építési
Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendeletet, a 314/2012. (XI. 8.)
kormányrendeletet és a 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről s ezek általános érvényű követelményeihez kapcsolódó eseti hatósági
előírásokat megállapító rendeleteket, szabályokat, országos szabványokat betartottam.

Badacsony‐Köveskál, 2021. március 23.

dr. Laposa József
településtervezési vezető tervező
TT/1T 19‐0384
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MEGALAPOZÓ ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET BEMUTATÁSA
1. KÖVESKÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ, A
0296/14 HRSZ.‐Ú TELEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETTÉ MINŐSÍTÉSÉHEZ

1.1. A TERÜLET BEMUTATÁSA
A módosítással érintett terület közvetlenül Köveskál belterületének északi határán helyezkedik el.
A területet déli, illetve keleti irányból közutak határolják, a közutakon túl pedig lakóterületek
helyezkednek el, amelyek részben beépültek.
A 0296/14‐es hrsz.‐ú telket a 0296/8‐as hrsz.‐ú telekből alakították ki úgy, hogy a telekosztás során a
hatályos tervben szereplő közútszabályozást a megosztás engedélyezésénél a Földhivatal figyelembe
vette, és a telekosztás az utak szélesítésével történt.

1.2. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT, TERÜLETHASZNÁLAT VIZSGÁLAT
A módosítással érintett 0296/14‐es hrsz.‐ú telek területe 3581 m2. A területen épület nem található,
építményként egy villanyoszlop említhető. A területet évtizedek óta gyepként, kaszálóként
hasznosítják, kivéve a nyugati szélén lévő kis bozótos területet.
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A 0296/14‐es hrsz.‐ú telek 165‐172 tengerszint feletti magasságban helyezkedik el, enyhén lejt
délnyugat felé, amelynek következtében a tervezett épület a falu, a belterület felől kevésbé lesz
látható.
A telek délkeleti szomszédságában a 0269/9‐es hrsz.‐ú telken egy zárt rendszerű szennyvízátemelő
található.
A kialakított 0296/14‐es hrsz.‐ú telektől délre és keletre közutak, a megosztási vázrajz szerint a
0296/12‐es, 0296/13‐as, illetve a 359/11 hrsz.‐ú közutak helyezkednek el.
Északra és nyugatra mezőgazdasági területek, többnyire gyepek, ill. szántók helyezkednek el. A
szőlőhegy, a szőlők északi irányban kb. 500 méter távolságban kezdődnek.

A 0249/21‐es hrsz.‐ú terület Köveskál délnyugati részén a Sásdi‐patak mentén terül el. A gyepes, egyes
részein bozótos telek dél felé hosszan elnyúlik a patak mellett legalul igen keskeny, 15‐18 méter
szélességű sávban. A patakmeder ezen szakaszán mindkét oldalon több beerdősödött terület van,
amely gazdagítja az élővilágot. A Káli‐medence eredetileg erdővel borított terület volt és az ember
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alakította át gyepes legelőterületté a medence nagyrészét. A patak menti erdősáv tájtörténeti és
tájhasználati szempontból – a patak mentén nem szükséges a mezőgazdasági termelés a vele járó
vegyszer és trágya alkalmazás ‐ tejesen indokolt.

1.3. KORLÁTOZÁSOK VIZSGÁLATA
1.4.1 Természetvédelmi korlátok
A fejlesztéssel érintett ingatlanok, külterületi, beépítetlen mezőgazdasági területek. Miután Köveskál
teljes közigazgatási területe a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park területe, így a fejlesztéssel érintett
területek is értelemszerűen védett természeti területek.
Ugyanakkor a 0296/12,13,14 ‐es hrsz.‐ú fejlesztési területet nem érinti sem a Natura 2000‐es terület
övezete, sem a NP fokozottan védett területe. A 0249/21 hrsz‐ú területet Natura 2000‐es terület.
Az Országos ökológiai Hálózat pufferövezet az egyetlen, ami ráfed e területekre, de a pufferövezet
egyébként a teljes belterületet is lefedi.

1.4.2 Környezetvédelmi korlátok
Köveskál területének jelentős része karsztterület, amely a felszíni szennyezésekre fokozottan érzékeny.
A 0296/8, ill. a 0296/14‐es hrsz.‐ú ingatlan nem szerepel a karsztjegyzékben, de a szomszédos területek
igen, ezért feltehető, hogy éppúgy érzékeny a szennyezésre.
Ennek következtében a felszíni és a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó, a hatályos tervben, illetve
a magasabb rendű jogszabályokban szereplő előírásokat be kell tartani a beruházás építése és
működése során.

1.4.3 Örökségvédelmi korlátok
A 0296/14hrsz‐ ú telek területén műemlék, illetve helyi védelem alatt álló épület nem található. A
területet nyilvántartott régészeti lelőhely nem érinti.

1.4. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ELŐÍRÁSAI
1.4.1 Településszerkezeti terv
A hatályos településrendezési terv szerint a 0296/14‐es hrsz.‐ú terület külterületbe, általános
mezőgazdasági terület (Má) területfelhasználási egységbe tartozik.
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A hatályos településrendezési terv szerint a 0249/21 ‐es hrsz.‐ú terület külterületbe, mezőgazdasági
általános területbe, illetve mezőgazdasági korlátozott használatú területbe (Má‐k) tartozik.

1.4.2. Köveskál Község jelenleg hatályos Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) és Szabályozási tervének
(SZT) a tervezési területre vonatkozó előírásai
A 0296/14hrsz‐ú terület beépítéséről a HÉSZ 44.§ rendelkezik:
(1) Erdő és szántó művelési ág esetén épület, építmény nem helyezhető el.
(2) Ténylegesen termő, művelt szőlő‐ és gyümölcsültetvény esetén 6 ha‐nál nagyobb telkeken a
mezőgazdasági termelést, feldolgozást szolgáló, és lakófunkciót is kielégítő épület építhető. A
beépítettség mértéke beépített alapterület a 90 m2 ‐t nem haladhatja meg. Az építménymagasság
legfeljebb 3,8 m lehet.
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(3) Gyep művelési ág esetén épület nem, de
gyepgazdálkodással,
legeltetéssel
összefüggő
építmény elhelyezhető. Az elhelyezés feltételei:
a) állattartó épületet nem telepíthető.
Legeltetéssel kapcsolatos építményt a felszíni
vizektől legalább 200 méter távolságra kell
elhelyezni,
b) a beépíthető minimális teleknagyság 10 ha (100
000 m2) legyen, és az építmény alapterülete
legfeljebb 300 m2, maximális építménymagassága
legfeljebb 4,2 méter lehet.
(4) Az építmények telepítési helvét elvi építési
engedélyezési tervben kell tisztázni.
Azaz a tervezett fejlesztést a hatályos HÉSZ
szabályozása alapján nem lehet megvalósítani.

A 0249/21 ‐es hrsz.‐ú területről a HÉSZ így rendelkezik:
47. § Mezőgazdasági általános, legeltetésre szolgáló övezet (Má4) előírásai:
(1) Az övezetbe a mezőgazdasági terület ökológiai‐természetvédelmi, illetve vízvédelmi
(környezetvédelmi) okokból sajátos helyzetű és használatú részei tartoznak. Az övezetben az
egyéb, vízügyi, környezetvédelmi, vagy természetvédelmi jogszabályokban foglaltak
betartása mellett a mezőgazdasági művelés folytatható.
(2) Az övezetben gyep (rét, legelő) művelési ág nem, illetve csak természetes beerdősülés
után (erdőre) változtatható meg.
(3) Gyep művelési ág esetén gyepgazdálkodással, legeltetéses állattartással összefüggő
építmény helyezhető el. Az elhelyezés feltételei:
a) Az övezetben kizárólag legeltetéses gazdálkodáshoz szükséges építményt lehet
elhelyezni, a hozzá kapcsolódó egyéb funkciók épületen belül helyezhetők el. Az épület
a belterülethez kapcsolódóan, a szabályozási tervlapon kijelölt területen belül, a
szükséges védőtávolságok betartásával helyezendő el. Lakóépület nem építhető.
b) Bűzhatást okozó használat esetén védőfásítás kialakítása kötelező.
c) A beépíthető minimális teleknagyság 5 ha (50 000 m2), és az építmény maximális
alapterülete 300 m2, maximális építménymagassága 4,2 méter lehet.
48. § Mezőgazdasági korlátozott övezet (Má‐k) előírásai:
(1) Az övezetbe a mezőgazdasági terület ökológiai‐természetvédelmi, illetve vízvédelmi
(környezetvédelmi) okokból sajátos helyzetű és használatú részei tartoznak. Az övezetben az
egyéb, vízügyi, környezetvédelmi, vagy természetvédelmi jogszabályokban foglaltak
betartása mellett a mezőgazdasági művelés folytatható.
(2) Az övezetben gyep (rét, legelő) művelési ág nem, illetve csak természetes beerdősülés
után (erdőre) változtatható meg.
(3) Az övezetben építmény nem helyezhető el.
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49. § A mezőgazdasági, ill. erdőövezetben a terv jóváhagyása előtt már meglévő, engedéllyel
létesült épületek megtarthatók és felújíthatók. Bővítés csak mezőgazdasági övezetben és csak az
övezeti előírások szerint végezhető.

1.5. A MÓDOSÍTÁS, A VÁLTOZTATÁS CÉLJA
A tervmódosítás célja, a 0296/14‐es hrsz.‐ú telken a beépíthetőség szabályainak megváltoztatása a
Pálffy pincészet borászati üzemének megépíthetősége céljából. A nevezett telken a 25 hektár termő
szőlőültetvénnyel rendelkező családi pincészet szőlőtermését feldolgozó, a borok érlelését, tárolását
és forgalmazását szolgáló borászati üzemet kívánnak létesíteni.
Előzetes vizsgálatok alapján került sor a beruházás helyszínének kiválasztására, tekintettel arra, hogy
a Káli‐medencére, s így Köveskál területére számos korlátozó, védő övezet, jogszabály vonatkozik.
A jogszabályokkal, a területrendezés tervvel való összhang értékelésekor egyértelműen érzékelhető,
hogy Köveskál területét dél, délkelet felől a Balaton‐felvidéki Nemzeti park fokozottan védett területei,
Északról az Országos Ökológiai Hálózat magterület övezete, valamint tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő területek övezete fogja körbe a települést, azaz ez az egyetlen olyan terület, ahol
a magasabbrendű természetvédelmi és területrendezési jogszabályok lehetővé teszik az egész Káli‐
medencei tájjelleg, tájhasználat, azaz a szőlőkultúra megőrzése szempontjából is kiemelt jelentőségű
pincészet megépítését.

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK
VIZSGÁLATA
A településrendezési tervek készítése során 2019. március 16‐ától a Magyarország és egyes kiemelt
térségek településrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MaTrT törvény),
valamint a kiegészítéséül szolgáló, a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő
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szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) előírásait kell
érvényesíteni.

OTrT előírásai:

11.§ A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési
területfelhasználási egységek kijelölése során
a) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%‐át elsődlegesen a mezőgazdasági terület
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület, ‐
nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével ‐ beépítésre szánt terület vagy különleges
honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe
sorolható;
►Az OTrT‐ben a Mezőgazdasági térség 995,07ha Kővágóörs területén. A 2011‐es tervben a
mezőgazdasági térségnek való megfelelés 97,5%‐os volt. A településszerkezeti terven a tervezett
eltérés a mezőgazdasági területtől 0,7118ha, tehát az előírásnak a kijelölés 97,4%‐ ban megfelel.
12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési
eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni:
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,
►Új beépítésre szánt terület a települési térséghez kapcsolódik
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt
területeinek összenövését, és
►Új beépítésre szánt területet a belterület mellett, a közigazgatási határtól távol jelöltünk ki.
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a
tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített
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környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti
barnamezős terület.
► Köveskál község teljes területe a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park része, és törvényi korlátozó
övezetek csaknem teljesen körbeölelik a belterületet. Mind ehhez hozzátéve, figyelembe véve a
termőföld védelméről szóló törvény előírásait, a belterületet közvetlen határoló, a törvény korlátozó
övezetei alól mentes külterületi földek minősítését Köveskál területén egyedül a 0296/8hrsz‐ú
területen lehetséges a beépítésre szánt terület bővítése.
(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%‐ának
megfelelő kiterjedésű, legalább 50%‐ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban
lévő zöldterületet, ‐ gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt ‐
kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt
az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra
alkalmas más területén kell kijelölni.
► a 0296/8hrsz‐ú területből kialakítandó 0,32 új beépítésre szánt terület kijelöléséhez 0,3 ha, azaz
kb 9%‐i véderdőt, jelöltünk ki a települési térségben vagy ahhoz kapcsolódva így az előírás teljesül.
13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I‐II. osztályú területeihez tartozó
földrészlet ‐ a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével ‐ nem minősíthető beépítésre szánt
területté.
►Köveskál területén több mint 360 hektár kiváló adottságú első osztályú borszőlő termőhelyi
kataszterébe tartozó terület van a tervmódosítással érintett területeket nem érinti a borszőlő
termőhelyi kataszter övezete.
(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet ‐ a
különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével ‐ nem minősíthető beépítésre szánt területté.
► Köveskál területén több gyümölcsös művelési ágú terület van, a tervmódosítás azonban nem
érinti ezeket a területeket.

Országos Ökológiai Hálózat
Északon, közvetlenül a belterület határától felfelé, a henyei országúttól keletre, valamint dél és
délnyugat felől az Országos Ökológiai Hálózat magterülete zárja félig körbe a belterületet.
Délnyugat felől a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park fokozottan védett területe blokkolja a fejlesztési
szándékokat.
Egyébként a teljes belterület és így a külterület fejlesztésre tervezett része is az Országos Ökológiai
Hálózat pufferövezetébe tartozik, de szerencsére ezen a részen nincs magterület, ezért ez az övezet
nem jelent teljes tilalmat.
Az Országos Ökológiai Hálózat magterülete a 0249/21 hrsz‐ú területet érinti:
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25. §
(1) Az ökológiai hálózat magterületének
övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti
Terve, vagy a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti
Terve, vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg
– csak olyan megyei területfelhasználási
kategória és megyei övezet, valamint a
településrendezési eszközökben olyan övezet és
építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai
hálózat magterülete és az ökológiai hálózat
ökológiai
folyosója
természetes
és
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki,
kivéve, ha:
a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete és
az ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az állami
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági
eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell,
hogy biztosított‐e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes
és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan
működése.
(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra‐
hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító
módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el.
(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új
célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű
bányatelek horizontálisan nem bővíthető.
(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű
kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve.
► A magterületen véderdő terület került kijelölésre. A fenti előírásoknak megfelel a terv.

27. §
(1) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében ‐
kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti
Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz
meg ‐ csak olyan megyei területfelhasználási kategória
és megyei övezet, valamint a településrendezési
eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki,
amely az ökológiai hálózat magterülete, ökológiai
folyosója és pufferterülete övezetek természetes és
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem
veszélyezteti.
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► A pufferterületen véderdő és kereskedelmi‐, szolgáltató gazdasági terület került kijelölésre. A
Gazdasági területen megvalósítandó pincészet az ökológiai folyosó értékeit nem veszélyezteti.
(2) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében ‐ a (3) bekezdésben meghatározott feltétel
kivételével ‐ a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha
az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint
táji értékeit nem veszélyezteti.
(4) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben
célkitermelőhely nem létesíthető.
► Pufferterületen bányaterületet nem jelöl a terv.

Világörökségi és
területek övezete

világörökségi

várományos

31. § (1) A világörökségi és világörökségi
várományos
területek
övezetét
a
településrendezési eszközökben kell tényleges
kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi
és világörökségi várományos terület övezetén:
a) a területfelhasználás módjának és mértékének
összhangban kell lennie a világörökségről szóló
törvényben, valamint a világörökségi kezelési
tervben meghatározott célokkal,
b) új külfejtéses művelésű bányatelek, célkitermelőhely nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű
bányatelek területe horizontálisan nem bővíthető; a felszíni tájsebeket rendezni kell,
c) a közlekedési, vízgazdálkodási és hírközlő infrastruktúra‐hálózatokat, továbbá az erőműveket a
kulturális és természeti örökség értékeinek sérelme nélkül, területi egységüket megőrizve, látványuk
érvényesülését elősegítve és a világörökségi kezelési tervnek megfelelően kell elhelyezni.
►A 2018. évi CXXXIX. törvény a Káli‐medence teljes területét Világörökség várományos terület
övezetébe sorolta, de nem készült el a várományos terület kezelési terve, így csak ez az általános
szabály létezik, nincsenek további területi korlátozások a világörökség alapján.

BKÜK előírásai:
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve (BKÜK)
A térségi szerkezeti tervében ábrázolt térségi területfelhasználási elemeket az Országos
Területrendezési Tervben meghatározott területfelhasználási kategóriák alkotják. Ezek közül
Köveskálon belül a tervezési területen az alábbi területfelhasználási kategóriák szerepelnek:
‐ mezőgazdasági térség
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Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti terve

A területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a
következő szabályokat kell alkalmazni:
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeinek településrendezési eszközeit a természetvédelmi,
tájesztétikai szempontok, valamint a történeti településszerkezet, a táj és a település jellege, a
kulturális és az építészeti örökség, valamint az építészeti hagyományok figyelembevételével kell
elkészíteni.
A térségi területfelhasználási kategóriák területein belül a települési területfelhasználási egységek
kijelölése során:
a) a mezőgazdasági térség területét elsődlegesen általános mezőgazdasági terület vagy
természetközeli terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, továbbá
mezőgazdasági térség területén új nagyvárosias lakóterület és új üdülőterület nem jelölhető
ki;
►A tervezési területen nagyvárosias lakóterület és üdülőterület nem lett kijelölve.
b) új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az
állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési
hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki;
►A közigazgatási határ 200m‐es sávján belül beépítésre szánt területet nem jelöl a terv.
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9/2019.(VI.14.) MvM rendelet előírásai
Tájképvédelmi terület övezete
4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére
(…) 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, (…)
(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 HÉSZ övezeteit, előírásait a tájképvédelem szempontrendszerének figyelembevételével jelöltük
ki és fogalmaztuk meg, azonban a településkép és a tájkép védelmével a hatályos jogszabályok
szerint külön rendelet foglalkozik.
Vízminőség‐védelmi terület övezete
5. § (1) A vízminőség‐védelmi terület övezetében
keletkezett
szennyvíz
övezetből
történő
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett
szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről,
illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének
feltételeiről a megye területrendezési tervében
rendelkezni kell.
(2) 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.

KÖVESKÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA
(3) A vízminőség‐védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó területen a vízminőség‐védelmi terület övezet
területén, az (1)–(3) bekezdésben foglaltak mellett
a) korlátozott vegyszer‐ és műtrágya‐használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági
termelés folytatható;
b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény – a komposztáló telepet és az átrakóállomást kivéve –
nem létesíthető.
► A HÉSZ környezetvédelmi előírásai tiltják a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek terhelését,
szennyezését.

Ásványi nyersanyagvagyon övezete
8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a
településrendezési eszközökben kell tényleges
kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a
településrendezési eszközökben csak olyan
területfelhasználási egység, építési övezet vagy
övezet jelölhető ki, amely az ásványi
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem
lehetetleníti el.
► A tervezési területen kijelölt gazdasági terület
az
ásványi
nyersanyagvagyon
távlati
kitermelését nem lehetetleníti el.
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Általános mezőgazdasági terület övezete
13. § Az általános mezőgazdasági terület övezetét a településrendezési eszközök készítése során 95%‐
ban általános mezőgazdasági területbe, természetközeli területbe vagy közlekedési területbe kell
sorolni. A fennmaradó területen nem jelölhető ki az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló kormányrendeletben különleges beépítésre szánt terület települési
területfelhasználási egységként meghatározott területek közül a nagy bevásárlóközpont és
nagykiterjedésű kereskedelmi célú terület, valamint a nagy kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és
logisztikai terület.
►A BKÜK Köveskál területén 941,5613 ha általános mezőgazdasági övezetet jelöl. A tervezett
településszerkezeti terv 0,7 ha‐os eltérést tartalmaz.
14. § (1) Az általános mezőgazdasági terület övezetben a következő telekalakítási és építésügyi
előírások alkalmazandók:
a) szántó művelési ágban lévő területen 20 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető, 20 ha
és azt meghaladó telekméret esetén a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló, a tulajdonos
számára lakórendeltetést is biztosító gazdasági építmény építhető úgy, hogy a beépített bruttó
alapterület a telek 0,3%‐át és az 1000 m2‐t nem haladhatja meg; a lakórendeltetés a beépített terület
20%‐át nem haladhatja meg;
b) gyep, illetve rét vagy legelő művelési ágban lévő területen 5 ha alatti telekméret esetén épület nem
létesíthető, 5 ha és azt meghaladó telekméret esetén hagyományos, almos állattartó, valamint a
tulajdonos számára lakórendeltetést is biztosító gazdasági építmény építhető úgy, hogy a beépített
bruttó alapterület a telek 1%‐át és az 1000 m2‐t nem haladhatja meg; a lakórendeltetés a beépített
terület 20%‐át nem haladhatja meg;
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c) gyümölcsös művelési ágban lévő területen 3 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető, 3 ha
és azt meghaladó telekméret esetén a termelést, feldolgozást szolgáló, a tulajdonos számára
lakórendeltetést is biztosító gazdasági építmény építhető úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a
telek 1%‐át és az egyes építmények bruttó alapterülete az 1000 m2‐t nem haladhatja meg; a
lakórendeltetés a beépített terület 20%‐át nem haladhatja meg;
d) kert művelési ágban lévő területen 2 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető, 2 ha és azt
meghaladó telekméret esetén a termelést, feldolgozást szolgáló, a tulajdonos számára
lakórendeltetést is biztosító gazdasági építmény építhető úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a
telek 1%‐át és az egyes építmények bruttó alapterülete a 700 m2‐t nem haladhatja meg; a
lakórendeltetés a beépített terület 20%‐át nem haladhatja meg.
15. § Az általános mezőgazdasági terület övezetén a szőlő művelési ágban levő területen a következő
előírások alkalmazandók:
a) szőlő művelési ágban lévő területen – a c) pontban foglaltak kivételével – 2 ha alatti telekméret
esetén épület nem létesíthető;
b) a szőlő művelési ágban lévő és ténylegesen így művelt területen – a c) pontban foglaltak kivételével
– szőlőtermelési, borászati célú és borturizmust szolgáló gazdasági építmény, valamint a tulajdonos
számára szolgáló lakóépület és borturizmust szolgáló egyéb szálláshely is elhelyezhető, de a 2 ha és 3
ha közötti telekméret esetén a beépített bruttó alapterület a 800 m2‐t, 3 ha és azt meghaladó
telekméret esetén a 3000 m2‐t nem haladhatja meg; a lakórendeltetés a beépített terület 10%‐át nem
haladhatja meg;
c) a Balaton jogi partvonalával nem érintkező, szőlő művelési ágban lévő és ténylegesen így is művelt
telkekkel rendelkező tulajdonos – ha az egy borvidéken vagy a beépítésre igénybe vett telektől 20 km‐
en belül lévő telkeinek összterülete 5 ha‐nál nagyobb – az alábbi feltételekkel létesíthet építményt:
ca) szőlőműveléssel összefüggő birtokközpont csak azon a településen alakítható ki, ahol a birtoktest
területének legalább 70%‐a található,
cb) a beépítés egy telken érvényesíthető, de a beépíthető terület nagysága – figyelembe véve
a telkeken már meglévő beépítést is – a beszámított telkek összterületének 1%‐át, egyúttal
a beépítésre igénybe vett telek beépítettsége a 25%‐ot és a 800 m2‐t nem haladhatja meg,
cc) a beépítésre igénybe vett telket úgy kell kialakítani, hogy az legalább 2000 m2 területű legyen, és
nem helyezkedhet el a Balaton vízparti területein, továbbá ökológiai hálózat magterületének
övezetében, ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében és kertes mezőgazdasági terület
övezetében,
cd) a beépítésre igénybe vett telken szőlőtermelési, borászati célt szolgáló gazdasági építmény,
tulajdonos számára szolgáló lakóépület, valamint borturizmust szolgáló egyéb szálláshely helyezhető
el.
16. § Az általános mezőgazdasági terület övezetén a 14. §‐ban és a 15. §‐ban meghatározottakon túl
a következő előírások is alkalmazandók:
a) építményt létesíteni a hagyományos tájhasználathoz igazodó módon, csak a legalább 80%‐ban
művelt telken lehet, ahol a beépítés feltételeként az a művelési ág fogadható el, amely a telek művelt
területének 60%‐án meghatározó; azon a vegyes művelésű telken, ahol egyik művelési ág sem éri el a
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60%‐ot, a legszigorúbb beépítési szabályokkal rendelkező művelési ágra vonatkozó előírás szerint lehet
építeni;
b) új állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet – a
lovasturizmus céljait és az őshonos háziállatok bemutatását szolgáló épület kivételével – a Balaton‐
tómedertől legkevesebb 1000 méter, egyéb felszíni vizektől legkevesebb 200 méter távolságra lehet
elhelyezni, azzal, hogy a lovasturizmus céljait szolgáló építmények és műtárgyak elhelyezéséről a
településrendezési eszközökben kell rendelkezni;
c) lakókocsi, lakókonténer, mobil lakóház, egyéb mobilház még ideiglenes jelleggel sem helyezhető el.

17. § (1) Általános mezőgazdasági terület övezetében birtokközpont – a 15. § c) pontjában foglaltak
kivételével – a mezőgazdasági birtoktest egyik, legalább 2 ha területű telkén alakítható ki – parti és
partközeli településen az adott településhez tartozó, a sem partinak, sem partközelinek nem minősülő
településen a birtokközpont építési helyéül szolgáló település és a szomszédos települések
közigazgatási területéhez tartozó ‐ legalább 50 ha összterületű, mezőgazdasági művelés alatt álló
birtoktest esetén. Birtokközpont csak azon a településen alakítható ki, ahol a birtoktest területének
legalább 50%‐a, a parti és partközeli településen pedig a birtoktest területének 100%‐a található.
(2) Az (1) bekezdés szerinti birtokközpont telkén a mezőgazdasági használatot szolgáló gazdasági
építmény, a tulajdonos számára szolgáló lakóépület, lovasturizmust szolgáló, továbbá, ha a
birtoktesten legalább 5 ha szőlő művelési ágú és ténylegesen így művelt terület is található,
borturizmust szolgáló épületek helyezhetők el, összesen legfeljebb 3000 m2 nagyságú bruttó
alapterülettel.
(3) A mezőgazdasági birtoktesten az (1) bekezdés szerinti birtokközpont mellett legfeljebb egy
2

kiegészítő központ alakítható ki egy legalább 5000 m ‐es telken, annak legfeljebb 25%‐os beépítésével
2

és összesen legfeljebb 2000 m nagyságú bruttó alapterülettel.
(4) Az (1) bekezdés szerinti birtokközpont és a (3) bekezdés szerinti kiegészítő központ beépített
területe a mezőgazdasági birtoktesthez tartozó telkek összterületének 1%‐át és a beépített telek
területének 25%‐át nem haladhatja meg.
(5) Az (1) bekezdés szerinti birtokközpont és a (3) bekezdés szerinti kiegészítő központ nem alakítható
ki az ökológiai hálózat magterületének övezetében, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának
övezetében, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében, a kertes
mezőgazdasági terület övezetében, valamint a Balaton szabályozási partvonalától számított 1000
méteren belül.

Mindezt azért soroltuk fel, és azért készítettük el a területrendezési tervvel való összhang igazolását,
hogy bizonyítsuk, hogy a fejlesztésre tervezett terület Köveskál azon ritka területrészén található, ahol
a törvényi övezetek nem tiltják a beépítésre szánt terület kijelölését.
Amint korábban említettük, a természetvédelmi és területrendezési törvények mellett egyéb, pl. a
termőföld védelméről szóló törvény is ‐2007‐ évi CXXIX. törvény – is korlátokat szab a beépítésre szánt
területek kijelölésének.
Kicsit eklektikus a törvény, van olyan szabály, ami kétszer is szerepel a törvényben, mindenesetre a
6/B. § (1) bekezdése szerint az ingatlanügyi hatóságnak érvényre kell juttatnia, hogy a beépítésre szánt
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területek kijelölése lehetőleg gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű
termőföld igénybevételével történjen.
A (2) bekezdés pedig arról szól, hogy: Az egyeztetési eljárásban az ingatlanügyi hatóságnak kifogást kell
emelni, ha a településrendezési eszközök alapján kijelölt beépítésre szánt területek, többségében
átlagosnál jobb minőségű termőföldeket érintenek és a területfelhasználásra átlagosnál gyengébb
vagy átlagos minőségű termőföldeken is sor kerülhet, vagy lehetőség van a település már beépítésre
kijelölt területén is.
A 11.§ (2) bekezdése viszont megemlíti, hogy helyhez kötött beruházás esetén az átlagosnál jobb
minőségű termőföld is igénybe vehető.
Az önkormányzat, a beruházó és a tervező is úgy ítéli meg, hogy a Nemzeti Park és a Természetvédelmi
hatóság segítségével kiválasztott terület mind elhelyezkedése, mind megközelíthetősége, mind
infrastruktúrával való ellátottsága, mind a környezetre gyakorolt hatásai következtében majdnemhogy
ideális.
Az előbb idézett termőföldvédelmi törvény előírásaira is ügyelve az egyértelmű, hogy a jelenlegi
belterületen a hatályos településrendezési eszközök szerint a pincészet létesítésére alkalmas, Gksz
övezetbe tartozó terület nincs.
A felsorolt törvényi övezetek közül sem a magterületben, sem a tájképi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezetében, sem a Nemzeti Park fokozottan védett területén nem lehet beépítésre
szánt területet kijelölni.
A 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről pedig tulajdonképp az átlagosnál jobb minőségű
termőföldeken tiltja a beépítésre szánt terület övezetének kijelölését.
A földrészlet kialakítása, megosztása során egyértelmű volt a törekvés, hogy a termőföld védelméről
szóló törvényben előírtaknak megfelelően, a beruházás céljából a lehető legkisebb mértékű legyen a
termőföld igénybevétel, s ezért csak 3581 m2 nagyságú telek került kialakításra a pincészet megépítése
céljából.
A Földhivatal friss értékelése szerint a gyepterület az R4‐es minőségi osztályba tartozik, amely
tekintettel arra, hogy Köveskál területén több R1‐es és R2‐es rét terület is van feltehetően átlagosnak
nevezhető.
Miután helyhez kötött beruházásról, családi borászat építéséről van szó Magyarország egyik legjobb
száraz fehér bort termő borvidékén, nagyon reméljük, hogy a művelt szőlők megtartásának,
megmaradásának érdekében a Tisztelt hatóságok támogatják a Káli‐medencei borkultúra
szempontjából kiemelten fontos pincészet megépítését a 0296/14‐es hrsz.‐ú területen.
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KÖZLEKEDÉS ÉS KÖZMŰELLÁTOTTSÁG
Közlekedési infrastruktúra
A módosítás során beépítésre szánt területté átminősített telek szervesen illeszkedik a település
kialakult szerkezetébe, közlekedési hálózatába.
A Balatonhenye felé vezető országúttól nyugati irányban az Ifjúság utca egyenesen a pincészet
építésére kijelölt telekhez vezet.
Délről a településközpont felől is elérhető közúton, a Városkút utcán az említett telek, de ez az utca
változó szélességű és teherforgalomra kevésbé alkalmas.
Nagyon fontos, hogy a tervezett pincészet a település északi részén a Pálffy család ültetvényeihez közel
helyezkedik el, így majdan a leszüretelt szőlőt nem kell a településen keresztül szállítani, hanem a
külterületi utakon gyakorlatilag elérhető a pincészet. Azaz a pincészet megépítése igen kicsiny,
elhanyagolható mértékben növeli csak a település forgalmát!
Az elmondottakból kiolvasható, hogy a fejlesztésre kijelölt telek megközelítése bel‐ és külterületen
egyaránt biztosított, a parkolók a telek területén kialakíthatók, így a beruházás közlekedési fejlesztést
a hatályos tervben és a földhivatali vázrajzon már szereplő útszélesítésen kívül nem igényel.

Közmű infrastruktúra
A tervezési terület határán valamennyi közmű infrastruktúra megtalálható. Ezért a szolgáltatók által
meghatározott feltételekkel a közmű vezetékek a közterületről a telekre beköthetők.
A fejlesztésre kijelölt telek közvetlen szomszédságában egy zárt rendszerű szennyvíz átemelő található
és áthalad a telek felett az elektromos légvezeték is.
Összefoglalva, a tervezett módosításhoz, a pincészet megépítéséhez és környezetkímélő működéséhez
valamennyi infrastruktúra a telek közvetlen közelében rendelkezésre áll.
Ivóvízellátás: A 359/11 hrsz‐ú úton ivóvíz‐
törzshálózat üzemel, csak a telekre való bekötés
szükséges.
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Szennyvízelvezetés:
A
359/11
hrsz‐ú
úton
a
szennyvízelvezetés kiépített, csak a telkekre való bekötés
szükséges.

Elektromos hálózat: A 0296/8hrsz‐ú telken, valamint a 359/11 hrsz‐ú úton fut az az E.ON hálózata.
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SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
A JAVASOLT
KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSSZERKEZET,

TERÜLETFELHASZNÁLÁS,

SZABÁLYOZÁSI

A módosítással érintett terület, ahogy említettük a hatályos HÉSZ szerint általános mezőgazdasági
terület. Tekintettel arra, hogy az Má1‐es övezetben, amint az előzőkben utaltunk rá a tervezett
fejlesztés nem valósítható meg, szükséges a hatályos településrendezési eszközök módosítása.
A módosítás során szükséges a terület besorolásának megváltoztatása beépítésre szánt területté, és a
rendeltetésnek – pincészet, borászati üzem létesítés – megfelelő szabályozási, építési paraméterek
meghatározása.
A szabályozási koncepció elősorban a HÉSZ mellékletét képező szabályozási terv, illetve a
településszerkezeti terv módosítására vonatkozik. Lényeges, hogy a hatályos településrendezési
tervben szereplő szabályozásnak megfelelően történjen a közutak szabályozása ‐ a mai állapothoz
képest szélesítése ‐. A földhivatal a telekmegosztása során érvényt szerzett a hatályos terv előírásainak
és már eleve úgy alakította ki a pincészet elhelyezésére szánt telket, hogy a telek melletti utakat a
szabályozási terv szerinti 10 méteres szélességben határozta meg.
Ugyancsak érvényt kell szerezni a 2018. évi törvény 12.§ (3) bekezdésében foglaltaknak is, miszerint új
beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5 %‐nak megfelelő
kiterjedésű zöldterülete, gazdasági terület esetén zöldterületet vagy véderdőt kell kijelölni.
Ennek megfelelően a tervmódosítás a 0296/14‐es hrsz.‐ú telek területéből 5 %‐nyi területet, 180 m2
nagyságú véderdőt szabályoz ki, a belterület felé keleti irányban.
A szabályozási koncepciónak, az említett számos jogszabály korlátozás következtében van egy
szélesebb tartalma is.

TÁJRENDEZÉSI, TÁJVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT
A településrendezési eszközök módosítása során jelentős tájszerkezeti, ill. tájhasználati változásról
nem beszélhetünk. Az egyetlen, 0296/14 ‐es hrsz.‐ú, 3581 m2 nagyságú telekre kiterjedő beépítésre
szánt terület kijelölés Köveskál települési területéhez képest szerény nagyságú és mindössze néhány
ezrelék változást jelent.
/A Lechner központ adatai szerint Köveskál közigazgatási területe 1445,2 hektár, ennek a 3581 m² kb.
0,23 ezreléke. Az általános mezőgazdasági terület nagysága 941,6 hektár. A 3581 m² ennek kb. 0,38
ezreléke.
A települési térség nagysága 71.7 hektár a 3581 m² ennek 5,5 ezreléke/
Említettük, hogy a fejlesztésre kijelölt terület, számos terület vizsgálatát követően hatósági segítséggel
került kijelölésre, tekintettel arra, hogy Köveskál község teljes területe a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park
része, és a korábban említett törvényi korlátozó övezetek csaknem teljesen körbeölelik a belterületet.
Mind ehhez hozzátéve, figyelembe véve a termőföld védelméről szóló törvény előírásait, a belterületet
közvetlen határoló, a törvény korlátozó övezetei alól mentes külterületi földek minősítését Köveskál
területén egyedül itt lehetséges a beépítésre szánt terület bővítése.
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A természetvédelmi szempont szélesítése szempontjából fontos kiemelnünk, hogy a Balaton‐felvidéki
Nemzeti Park létrehozásában a borvidéki szőlőterületek, szőlőhegyek, a több mint kétezer éves szőlő‐
és borkultúra kiemelt szerepet játszottak. Ezen pincészet megépültével jelentős mértékben segítenénk
a Káli‐medencei szőlő‐ és borkultúra fennmaradását, fejlődését és ezáltal a Nemzeti Park létesítés
alapcéljainak megvalósulását.
A tervezett pincészet táji, településképi megjelenéséről annyit kell elmondanunk, hogy a pincészet
kevésbé látszatos helyen, a fő közlekedési utaktól távol helyezkedik el. A javasolt növénytakarással
pedig, az épület gyakorlatilag belesimul a tájba, a települési környezetbe.

KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK
A családi pincészet magvalósítása törvényszerűen építéssel jár, amely következtében az építés, a
létesítés ideje alatt valószínűleg megnő a telekhez vezető utak forgalma, és megnövekszik a zajterhelés
is.
Ez azonban csak néhány hétig jelent a szokásosnál nagyobb forgalmat és terhelést, a pincészet
elkészültét követően a jelenleginél alig érzékelhető forgalomnövekedés várható. Különösen azért,
mert ahogy említettük, a legnagyobb munkacsúcsban a forgalom északról a külterületi utakon érkezik
a telephelyre.

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
Az egyes tervek ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I.11.) Kormányrendelet 1.§ (3)
bekezdése előírja, hogy a település egy részére készítendő szabályozási terveknek esetileg kell
meghatározni a környezeti hatás mértékét, illetve azt, hogy szükséges‐e a környezeti vizsgálat,
környezeti értékelés elkészítése.
E célból Köveskál község Önkormányzata, részletes indoklással, előzetesen kérte a környezet
védelméért felelős szervek véleményét a várható környezeti hatás jelentőségének meghatározásához,
ill. a környezeti vizsgálat elkészítésének szükségességéről.
Az önkormányzat és a tervező véleménye szerint a pincészet megépítése a környezetre, a jelenleg
gyepként hasznosuló, R4‐es minősítésű területre kedvezőtlenül hat, hiszen csökkenti az élő felületet,
ugyanakkor az előírt legalább 40 %‐nyi, többnyire fákból álló többszintű zöldfelület pótol valamit a
veszteségekből és új életteret is teremt.
A tágabb környezetet tekintve, ahogy említettük kifejezetten kedvező, hogy a pincészet kedvezően hat
majd a szőlőterületek megmaradására, a szőlőhegyi tájjelleg megőrzésére.
Az építés során természetesen be kell tartani a termőföld védelméről szóló előírásokat, amelyek a
termőföld szakszerű összegyűjtésére, tárolására és rendeltetésszerű használatára vonatkoznak.
Említettük, hogy a telek közvetlen közelében megtalálhatók a közművek, így a telek határán húzódik a
gázvezeték is. A gáz bevezetése és az azzal való fűtés tehát fizikailag lehetséges, és ez is nagy
mértékben csökkenti a telephelyről szármató szennyező anyag kibocsátást, a légszennyezést.
A levegő légszennyezettségének növekedése, a becsült, igen kismértékű forgalom növekedésből
adódóan szintén elhanyagolható mértékű.
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A hulladékgazdálkodás témakörét vizsgálva, megállapítható, hogy a tervezési terület szervesen
illeszkedik a belterülethez és a hulladékgyűjtés és szállítás helyi rendszerébe bekapcsolható. A
0296/14‐es hrsz.‐ú telken jelenleg nem található semmiféle hulladék.
A talaj és felszín alatti vizek védelme is biztosított a telek határán lévő szennyvízcsatorna hálózatra való
kötelező rákötéssel.

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
Köveskál Község Önkormányzatának …/2021. (………..) sz. Kt. határozata Köveskál Község 68/2011
(IX.22.) sz. határozattal elfogadott településszerkezeti tervének módosításáról

Köveskál község Önkormányzat Képviselő‐testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII‐törvény 9/B. § (2) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján, Köveskál
község településszerkezeti tervéről szóló, 68/2011 (IX.22.) ÖK. számú határozattal jóváhagyott
településszerkezeti terv módosítását a jelen határozat mellékletét képező 1. sz. településszerkezeti
tervmódosítás alapján jóváhagyja, amely szerint a 0296/14‐es hrsz.‐ú ingatlan beépítésre szánt
területként, Kereskedelmi‐, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) övezetbe kerül. A 0296/12 és 13‐as
hrsz.‐ú ingatlanok beépítésre nem szánt területként, közútként kerülnek szabályozásra.
A 0249/21‐es hrsz.‐ú ingatlan déli, patak menti része mezőgazdasági területből, Ev ‐véderdő‐ övezetbe
kerül.
Mellékletek:
1. melléklet: TSZT‐m jelű Módosított településszerkezeti tervlap
2. melléklet: Településszerkezeti terv módosításának leírása

Kelt: Köveskál, 2021. április ... napján
Felelős: Györffy Szabolcs Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

……………………………………
Györffy Szabolcs Zoltán
Polgármester

………………………………….
dr. Szabó Tímea
Jegyző
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2. melléklet: Településszerkezeti terv módosításának leírása
A 68/2011 (IX.22.) ÖK. számú határozattal elfogadott Településszerkezeti terv, az alábbi szerkezeti
elemekkel módosul:
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET KIJELÖLÉSE
A belterület északi részén, közvetlenül a belterület határa mentén fekvő 0296/14‐es hrsz.‐ú külterületi,
3581m² nagyságú ingatlan területéből 3266 m² ‐t beépítésre szánt területnek jelöli ki.
KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT
A közlekedési hálózat alapvető elemei változatlanul maradnak. A kiszolgáló utak szélessége módosul,
mégpedig a 0296/12‐s és 13‐as ingatlanok közúttá minősítésével, miután a hatályos tervben
szabályozott 10 méteres szélességre kell a beépítésre szánt területbe sorolt ingatlan ingatlan mentén
a közutakat kiszélesíteni.

A TERÜLETFELHASZNÁLÁS VÁLTOZÁSA
Beépítésre szánt területek
Kereskedelmi‐, szolgáltató gazdasági, terület, Gksz kijelölése a 0296/14‐es hrsz.‐ú területen.
Az 1. számú tervezési területen a Pálffy családi pincészet megvalósítása csak beépítésre szánt terület
kijelölésével oldható meg.
Beépítésre nem szánt területek
Az 1. számú tervezési területen a 0296/14 hrsz.‐ú területen 300m² véderdőt jelöltünk ki az OTrT
szerkezeti tervének új beépítésre szántt terület kijelölésére vonatkozó előírása miatt. A 2. számú
tervezési területen, a Sásdi patak mentén, a 0249/21‐es hrsz.‐ú ingatlanon 15 méter széles véderdőt
alakít ki a terv a természet‐ és környezetvédelmi okokból, a biológiai aktivitás érték kedvezőbbé tétele
érdekében.
Vízgazdálkodási területbe került a már meglévő és működő szennyvízátemelő a 0296/9hrsz‐ ú terület
egy részén.
a) Településszerkezeti változások:
A TERVEZETT TERÜLETFELHASZNÁLÁS MÓDOSÍTÁSOK:
/ld. a TSZ‐V. sz. tervlapon ábrázolva/
Tervezett
területfelhasználási
mód:

Srsz.

Hatályos TSZT
területfelhasználási módja:

1.

Mezőgazdasági általános
terület
(Má)

►

2.

Mezőgazdasági általános
terület

►

Kereskedelmi‐,
szolgáltató gazdasági
terület
(Gksz)
Védelmi rendeltetésű
erdő

A területet alkotó
ingatlanok jelenlegi
hrsz‐ai:

Terület
nagyság
(ha):

0296/8 r.
(tervezett hrsz:
0296/14 r.)

0,33

0296/8 r.

0,03
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(Má)

3.

4.

(Ev)

Mezőgazdasági általános
terület
(Má)
Mezőgazdasági általános
terület
(Má)

(tervezett hrsz:
0296/14 r.)

►

Vízgazdálkodási terület
(Vg)

0296/9 r.

0,01

►

Védelmi rendeltetésű
erdő
(Ev)

0249/21 r.

0,35

A felsorolt változásokat az 2. sz. mellékletben közölt TSZT‐V. tervlap térképesen is ábrázolja.

b) Területi mérleg
A hatályos településszerkezeti terv II. kötetének (alátámasztó munkarészek, mellékletek) 2.7. A
tervezett területfelhasználás mérlege c. fejezetében szereplő táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
A közigazgatási terület tervezett területfelhasználásának mérlege:

TERÜLETI MÉRLEG ‐ A TERVEZETT TSZT SZERINT:
Területfelhasználási kategória

Jele:

Beépítésre szánt terület (ha):

Területe:
ha

Falusias lakóterület

Lf

44,1

Központi vegyes terület

Vk

2,3

Gksz

3,43

Kio

8,8

Kereskedelmi‐, szolgáltató gazdasági terület
Különleges terület‐ Közhasználatú építményi
10% alatt
Beépítésre nem szánt terület (ha):

ha

Közlekedési célú közterület

Kő

13,86

Zöldterület

Z

2,7

Védelmi rendeltetésű erdő

Ev

364,08

Általános mezőgazdasági terület

Má

340,01

Kertes mezőgazdasági terület

Mk

143,7

Korlátozott használatú (gyep) mezőgazdasági
terület

Mko

510,22

Különleges beépítésre nem szánt területek

Kb

9,43

Vízgazdálkodási terület

Vg

15,6

Közigazgatási terület összesen

1448,7
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c) Biológiai aktivitásérték
Az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 7.§ (3) b) pontja szerint, újonnan beépítésre szánt területek
kijelölésével egyidejűleg a biológiai aktivitás értékmutató, az átminősítés előtti értékéhez képest nem
csökkenhet.
► Mivel a terv újonnan beépítésre szánt területet jelöl ki, a biológiai aktivitásérték számítása
szükséges
A 9/2007 (IV.3.) ÖTM rendelet alapján kell a biológiai aktivitás értéket kiszámolni.
E rendeket 1/A. §‐a kimondja, hogy a biológiai aktivitás érték szinten tartását a településszerkezeti
tervben kell igazolni.
A 3. § b) pontja szerint a hatályos településrendezési eszközök esetében a területfelhasználási egység
besorolásának megfelelően kell a terület eredeti – változtatás előtti – biológiai aktivitás értékét
kiszámítani.
A 9/2007 (IV.3.) ÖTM rendelet 1. melléklete szerint, a Beépítésre nem szánt területek között az
általános mezőgazdasági terület hektárra vetített értékmutatója 3,7 egység.
Ezt figyelembe véve a változás előtti állapot biológiai aktivitás értéke, a leendő 0296/12, 13, 14 ‐es
hrsz.‐ú ingatlanok általános mezőgazdasági területként kiszámolt értékmutatója:
4089 m² X 3,7 = 1,51293.
A 0249/21‐es hrsz.‐ú szintén mezőgazdasági ingatlanból 3457 m² értékmutatója:
3457 m² X 3,7 = 1,2791.
Összesen: 2,79203 a hatályos terv szerint biológiai aktivitás értékmutató.
A tervmódosítás eredményeként az Má1 0296 /12, 13, 14‐es hrsz‐ú ingatlanokból:
3265 m² Gksz / beépítésre szánt terület x értékmutató 0,4 = 0,1306
318 m² Ev / véderdő/

x értékmutató 9 = 0,2862

508 m² mellékút

x értékmutató 0,6 = 0,03048
Mindösszesen :

0,44728

A hatályos terv és a tervmódostás különbözete: ‐ 2,34475, azaz ennyivel lett kevesebb a biológiai
aktivitás érték.
A fenti különbség megszüntetése érdekében javasolja a tervmódosítás a 0249/21‐es hrsz.‐ú ingatlanon
a Sásdi‐ patak medre melletti kb. 15 méteres sávot 260 méter hosszúságban véderdőként szabályozni,
mert a patak melletti terület mezőgazdasági termelésre történő hasznosítása sem környezetvédelmi,
sem természetvédelmi szempontból nem szerencsés és a patak ezen szakaszán a meder mindkét
oldalán fás, erdős foltok a jellemzőek.
3457m² x 9 = 3,1113
A 3457 m² mezőgazdasági terület erdősítését követően a biológiai aktivitás érték a tervmódosításban
0,76655 ‐nyi értékkel magasabb mind a hatályos tervben. A tervmódosítás így megfelel az építési
törvény és az ÖTM rendelet előírásainak.
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Köveskál Község Önkormányzatának …/2021. (……….) önkormányzati rendelete Köveskál Község
Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló
8/2011.(IX. 26.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról

Köveskál község Önkormányzat képviselő‐testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.)
kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az
értintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési
szabályzatról szóló 8/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1.§
Köveskál község önkormányzat képviselő‐testületének a helyi építési szabályzatról szóló 8/2011
(IX.26.)) önkormányzati rendelete (továbbiakban HÉSZ) mellékletét képező Szabályozási tervlap
belterület 1. szelvény, valamint az Övezeti tervlap közigazgatási terület 3. szelvény a módosítással
érintett területek vonatkozásában jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosulnak.
2.§
A HÉSZ 9. Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezete a következő 28/A. §‐al egészül ki:
28/A.§ A kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület építési övezetében, a Gksz‐p övezet területére,
a borászai üzem, pincészet létesítésére a következő építési előírások vonatkoznak:








A megengedett beépítési mód: szabadon álló
A telek legkisebb mérete: kialakult, nem osztható
A megengedett legnagyobb beépítettség: 40 %
A terepszint alatt megengedett legnagyobb beépítettség: 50 %
A megengedett legkisebb zöldfelületi fedettség: 40 %
A megengedett legnagyobb épületmagasság: 7,5 méter
Az elő‐ és oldalkert mérete legalább 10 méter, a hátsókert mérete legalább 5 méter. Az elő‐,
hátsó‐ és oldal‐kertet fás növényzettel kell beültetni.
3.§

A HÉSZ 6. Az építési övezetek típusai és az építési övezetek közös előírásainál szereplő 11. § g) pontja
helyett a következő módosított szabályozási előírást kell alkalmazni:
„g) A településen sehol sem létesíthető csarnokszerű, szerelt jellegű, a környezetétől elütő színű épület.
10 méteres szélességet meghaladó épület kizárólag a Gksz‐p övezetben helyezhető el, gazdasági
tevékenység, pincészet, borászati üzem céljaira.”
4.§
Hatályát veszti a hatályos HÉSZ 48.§ (2) pontja.
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5.§
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mellékletek: SZT‐b1/m Módosított szabályozási tervlap
SZT‐öt3/m Módosított szabályozási tervlap

……………………………………
Györffy Szabolcs Zoltán
Polgármester

………………………………….
dr. Szabó Tímea
Jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2021. ……………….
……………………………………
dr. Szabó Tímea
Jegyző

Ügyiratszám:
Ügyintéző:
Szerv. egység
Telefon:

VE-09/KTF/00435-2/2021.
Horváth László
Természetvédelmi Osztály
88/550-874

Tárgy:
Hiv. szám:

Tájékoztatás
-

Melléklet:

-

Pálffy Gyula
ügyvezető részére
Pálffy Pince Kft.
Tisztelt Ügyvezető Úr!
2021. január 15-én érkezett levelére válaszolva, a Köveskál területén területén tervezett
borászati üzem lehetséges helyszínével kapcsolatban a Veszprém Megyei Kormányhivatal
hatáskörében eljárva az alábbi tájékoztatást adom:
Levelében felsorolt ingatlanok a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről szóló 31/1997.
(IX. 23.) KTM rendelet alapján országos jelentőségű védett természeti területek, ezen túl az
alábbi, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvényben (MaTrT.) és a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának
kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendeletben (MvM rendelet)
meghatározott védelmi övezetekkel és ingatlan-nyilvántartási jellemzőkkel rendelkeznek:
Helyrajzi szám

Védelmi övezet

0194/3 a) és b)

Ökológiai hálózat pufferterület 13.039 m2 (a)
Tájképvédelmi szempontból
966 m2 (b)
kiemelten kezelendő terület
8.779 m2
Általános mezőgazdasági terület

legelő (a)
gyümölcsös (b)

0296/8

Ökológiai hálózat pufferterület 10.777 m2
Általános mezőgazdasági terület

legelő

0307/5

Ökológiai hálózat magterülete
138.253 m2
Általános mezőgazdasági terület

legelő

1448

Ökológiai hálózat pufferterület
Tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület
Kertes mezőgazdasági terület
Borszőlő termőhelyi kataszteri
terület

952 m2

szőlő

653 m2

rét

980 m2

kivett

0286/3

1449
1450/3

Terület

Művelési ág

rét

A MaTrT. 8. § (1) bekezdése szerint adott térségre vagy területre vonatkozóan az
országos, kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok
és a térségi övezeti szabályok közül az 1. § szerinti adottságok és értékek megőrzése
szempontjából szigorúbb előírásokat kell alkalmazni.
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A MaTrT. 78. § b) pontja szerint ökológiai hálózat magterületén új építmény csak
természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából, valamint legfeljebb 30 m2 bruttó
alapterületű szakrális építményként helyezhető el, így a 0307/5 hrsz. nem vehető igénybe.
Az MaTrT. 80. § b) pontja szerint az ökológiai hálózat pufferterületének övezetén a kertes
mezőgazdasági terület övezetébe is besorolt területeken a 2700 m2-nél kisebb telek nem
építhető be. A 1448, 1449 és 1450/3 hrsz.-ú ingatlanok összterülete (2585 m2) sem éri el
a minimális teleknagyságot, így a telkek összevonásával sem építhetők be.
Az MaTrT. 81. § (2)-(3) bekezdései szerint tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezetén (0194/3 és 0286/3) a művelési ág megváltoztatása, termőföld
más célú hasznosítása csak a hagyományos tájhasználatnak megfelelő termelési- és
tájszerkezet, illetve a sajátos tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése
érdekében engedélyezhető; a kialakult geomorfológiai formák természetes domborzati
adottságai és láthatósága megőrzendők, csarnok nem helyezhető el.
A 0194/3 hrsz.-ú ingatlan szomszédos a Sásdi-rét (HUBF20012) Natura 2000 területtel, a
település Káli-medence belseje felé néző kapuja, ahol egy intenzív borászati üzem
elhelyezése előzőekben hivatkozott tájvédelmi előírásokba ütközik.
A MaTrT. 2. § (4) bekezdése alapján a településrendezési eszközök e törvényben
meghatározott előírásoknál szigorúbb követelményeket megállapíthatnak.
A 0286/3 hrsz.-ú ingatlan Köveskál Község Önkormányzat Képviselő-testületének Köveskál
építési szabályzatának és szabályozási tervének megállapításáról szóló 8/2011. (IX.26.)
önkormányzati rendelete (HÉSZ) szerint mezőgazdasági korlátozott övezet (Má-k) része,
melybe a mezőgazdasági terület ökológiai-természetvédelmi, illetve vízvédelmi
(környezetvédelmi) okokból sajátos helyzetű és használatú részei tartoznak. A HÉSZ 48.
§-a alapján itt gyep (rét, legelő) művelési ág nem, illetve csak természetes beerdősülés
után (erdőre) változtatható meg, az övezetben építmény nem helyezhető el.
A tervezett borászati üzem fenti törvényi és HÉSZ előírásoknak nem felel meg, így a
0194/3 és 0286/3 hrsz.-ú ingatlanok területén sem helyezhető el.
Az MvM rendelet 14. § b) pontja szerint az általános mezőgazdasági területbe sorolt
övezetben a következő telekalakítási és építésügyi előírások alkalmazandók: gyep, illetve
rét vagy legelő művelési ágban lévő területen 5 ha alatti telekméret esetén épület nem
létesíthető, 5 ha és azt meghaladó telekméret esetén hagyományos, almos állattartó,
valamint a tulajdonos számára lakórendeltetést is biztosító gazdasági építmény
építhető úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a telek 1%-át és az 1000 m2-t nem
haladhatja meg; a lakórendeltetés a beépített terület 20%-át nem haladhatja meg.
A 0296/8 hrsz.-ú ingatlan a HÉSZ-ben általános mezőgazdasági területbe (Má-1) tartozik,
ahol a HÉSZ 44. § (3) bekezdése alapján gyep művelési ág esetén épület nem, de
gyepgazdálkodással, legeltetéssel összefüggő építmény elhelyezhető, így jelenleg itt
sem helyezhető el a tervezett borászati üzem, amíg az ingatlan része marad az általános
mezőgazdasági területnek és a helyi építési szabályzat Má-1 övezetének.
Az MvM rendelet 13. §-a szerint az általános mezőgazdasági terület övezetét a
településrendezési eszközben le kell határolni, és azt legalább 95%-ban általános
mezőgazdasági területbe, természetközeli területbe vagy közlekedési területbe kell sorolni.
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Azaz, elvi lehetőség adott az általános mezőgazdasági területből való kivonásra, ehhez
azonban a településrendezési eszközöket módosítani kell. A HÉSZ módosítás a helyi
korlátozó Má-1 övezeti előírások miatt is szükséges. Javaslom tehát az Önkormányzat
megkeresését, hogy a képviselő-testület támogatja-e a településrendezési terv
módosítását a 0296/8 hrsz.-ú ingatlan tekintetében.
Összességében, levelében szereplő ingatlanok közül az általános mezőgazdasági
(Má-1) övezetbe tartozó 0296/8 igénybevételét javaslom, amennyiben a helyi építési
szabályzat módosítása megtörténik és a természetvédelmi kezelő Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság adatai alapján a területen nem fordulnak elő védett, vagy
közösségi jelentőségű fajok egyedei/élőhelyei. Ezek károsítását törvény tiltja, bünteti.
Az ingatlan közútról jól megközelíthető, a beépítésre szánt területek közelében, a település
szőlőhegy felőli oldalán helyezkedik el, így pl. a szükséges közmű bekötések is könnyebben
megvalósíthatók lehetnek. A továbbtervezés során vizsgálni kell a tervezett borászati üzem
telken belüli elhelyezhetőségét, méreteit, kapacitását, építészeti és formai kialakítását, a
szükséges vízvételi lehetőséget, illetve a technológiai és kommunális szennyvizek
ártalommentes kezelésének és elhelyezésének feltételeit is.
Tájékoztatom továbbá, hogy a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1)
bekezdése alapján védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye
szükséges a gyep feltöréséhez, a terület jellegének, használatának megváltoztatásához,
termőföld művelési ágának a megváltoztatásához is.
A továbbtervezés során Főosztályunk lehetőséget biztosít Önnek további egyeztetésre,
előzetes építési terv egyeztetésre is, melynek érdekében kérem keresse ügyintézőnket a
fent megjelölt elérhetőségek egyikén.
A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás és a Veszprém Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottjának a kiadmányozás rendjéről szóló 4/2020. (III.2.)
utasítása alapján történt.
Veszprém, elektronikus bélyegző szerint
Takács Szabolcs
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
Benczik Zsolt
főosztályvezető
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2. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (bfnp@bfnp.hu) – tájékoztatásul
3. Irattár
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