
Településszerkezeti tervi változások 2022. 02.  
Jele Jelenlegi 

területfelhasználás 
Tervezett 

területfelhasználás 
Terület 

ha 
Hrsz Megjegyzés, indokolás 

Új beépítésre szánt terület 
A1 Általános használatú 

mezőgazdasági terület 

 

Falusias lakóterület 

 

0,6 0296/8 A területen 7 lakótelek és egy kisebb zöldterület kerül 
kialakításra 

A2 Tervezett erdőterület 

 

Falusias lakóterület 0,39 0286/3 A területen 5 lakótelek és egy kisebb zöldterület kerül 
kialakításra 

Új beépítésre nem szánt terület (beépítésre szánt területből átsorolva) 
B1 Kereskedelmi, 

szolgáltató gazdasági 
terület 

 

Kertes mező-
gazdasági terület 

 

0,23 590-607 
 

A Malom árok menti gazdasági terület kialakítására nincs 
reális lehetőség, külterületbe csatolásra tervezett terület, 
kertes mezőgazdasági területként 

B2 Kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági 
terület 
(térképi kivonat ld. B1) 

Közlekedési terület, 
parkoló 

0,14 
 

568-589 A gazdasági terület kialakítására nincs reális lehetőség, 
parkoló kialakítása szükséges 

B3 Falusias lakóterület 

 

Tervezett erdőter. 0,28 566/4 A TSZT-n falusias lakóterület, a szabályozási terven 
tervezett erdő, a módosítás indoka az ellentmondás 
feloldása a hatályos szabályozási terv szerint 

B4 Falusias lakóterület 

 

Zöldterület 

 

0,09 532/1 A Vásártér déli sarkán a TSZT-n falusias lakóterüle (Cigány 
domb felől) a szabályozási terv zöldterületet szabályoz, 
mely az új tervben is megmarad 

 
  



 

Jele Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Terület 
ha 

Hrsz Megjegyzés, indokolás 

B5 Falusias lakóterület Közlekedési terület 

 

0,15 483 A TSZT-n és SZT-n falusias lakóterületként volt 
szabályozott, parkoló kialakítása szükséges 
 

B6 Falusias lakóterület Zöldterület 

 

0,046 483 A TSZT-n és SZT-n falusias lakóterületként volt 
szabályozott, 

 

B7 Falusias lakóterület 

 

Kertes mezőgazda-
sági terület 

 

0,15 160-162 A TSZT-n és SZT-n falusias lakóterületként volt 
szabályozott, de az adott területen a lakóterületi besorolás 
már nem indokolt 
 

B8 Településközpont 
vegyes terület 

 

Közlekedési terület 

 

0,07 54/1 A TSZT-n és SZT-n településközpont vegyes terület , 
jelenleg is parkolónak használják, így a meglévő épületet 
és szembe vele egy ugyanakkora területet leválasztva a 
többi terület közlekedési területbe kerül, kijárat a 
kövágóörsi útra 

B9 Különleges beépítésre 
szánt - temető 

Különleges 
beépítésre nem 
szánt - temető 

 

1,1 609/1, 
610 

 

A temetők beépítettségüknél fogva beépítésre nem szánt 
különleges területbe kerülnek (a beépítés mértéke max 10 
%).  

B10 Különleges beépítésre 
szánt - temető 

 

Különleges 
beépítésre nem 
szánt - temető 

 

1,56 536, 
538 

A temetők beépítettségüknél fogva beépítésre nem szánt 
különleges területbe kerülnek  
(a beépítés mértéke max 10 %). 

B11 Különleges 
közhasználatú 
építményi terület  

 

Különleges 
beépítésre nem 
szánt közműterület 

 

0,1 
 

0184 A szennyvíztisztító már megvalósult a telek közepén, a 
hatályos terv csak ezt a területet jelöli különleges 
beépítésre szánt területként.  A terv a teljes telket jelöli ki 
különleges beépítésre nem szánt területként. Kapcsolódik a 
D14-es  módosítás 

 
  



 

Jele Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Terület 
ha 

Hrsz Megjegyzés, indokolás 

Beépítésre szánt területen belüli változások 
C1 Különleges 

közhasználatú 
építményi terület  

 

Településközpont 
terület 

 

0,85 527/1 A volt iskola területe ma részben szállásként üzemel, 
részben rendezvényterület. A településközpont területi 
besorolás indokolt. 

C2 Falusias lakóterület 

 

Településközpont 
terület 

 

0,07 477 A kultúrház kialakult épülete meghaladja a falusias 
lakóterület beépítési mértékét (69 %), ezért indokolt a 
településközpont besorolás.  

C3 Falusias lakóterület 

 

Településközpont 
terület 

 

0,43 464, 
559/1 

A 464 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telek túlépített, az 
559/1 hrsz-ú telken pedig a tervezett funkció miatt 
szükséges a településközpont területi besorolás illetve 
magasabb beépítési mérték.  

C4 Falusias lakóterület 

 

Településközpont 
terület 

 

0,11 
 

5/2 A polgármesteri hivatal telkének a beépítése is meghaladja 
a falusias lakóterület beépíthetőségét, ezért indokolt a 
településközpont területi besorolás.  

C5 Különleges 
közhasználatú 
építményi terület  

 

Településközpont 
terület 

 

0,25 440 A római kat. templom különleges területi besorolása nem 
indokolt, a településközpont terület megfelelőbb 
terüeltfelhasználás.  

C6 Különleges 
közhasználatú 
építményi terület  

 

Különleges 
beépítésre szánt 
terület - lakó 

 

3,83 532/1 A "Vásártér" területe külön megállapodás és 
Területrendezési szerződés keretében marad különleges 
beépítésre szánt terület, lakóterület miután építési telek az 
ingatlan-nyílvántartásban (de a beépítési mérték 8 % 
marad a hatályos terv alapján) 

   



Beépítésre nem szánt területen belüli változások 
D1 Általános 

mezőgazdasági terület 

 

Zöldterület 
 

 

0,046 0296/8 Az új beépítésre szánt területhez tartozó Balaton törvényi 
10 %-os zöldterület kijelölés egy része 

D2 Falusias lakóterület 

 

Zöldterület 

 

0,039 505 A valóságban is zöldterületként működő közterületek 
átsorolása zöldterületbe. (a térképen a felső zöldterület) 
A hatályos szabályozási terven már zöldterületként 
szabályozott, de a TSZT-n nem jelölt, így új zöldterületi 
kijelölés 

D3 Falusias lakóterület 
Térkép, ld. D2 

Zöldterület 
Térkép, ld. D2 

0,069 500 A valóságban is zöldterületként működő közterületek 
átsorolása zöldterületbe (a térképen az alsó zöldterület) 
Részben új zöldterületi kijelölés, a hatályos SZT részben 
jelöli 

D4 Falusias lakóterület 

 

Zöldterület 

 

0,19 484 A valóságban is zöldterületként működő közterületek 
átsorolása zöldterületbe 
A hatályos szabályozási terven már zöldterületként 
szabályozott, de a TSZT-n nem jelölt, így a TSZT-ben új 
zöldterületi kijelölés 

D5 Falusias lakóterület 

 

Zöldterület 

 

0,015 404 A valóságban is zöldterületként működő közterületek 
átsorolása zöldterületbe 
Új zöldterületi kijelölés 

D6 Falusias lakóterület 

 

Zöldterület 

 

0,17 418 A valóságban is zöldterületként működő közterületek 
átsorolása zöldterületbe. 
A hatályos szabályozási terven már zöldterületként 
szabályozott, de a TSZT-n nem jelölt, így a TSZT-ben új 
zöldterületi kijelölés. 

D7 Vízgazdálkodási terület 

 

Különleges 
beépítésre nem 
szánt közműterület 

 

0,02 0,1 A közmű (vízmű, szennyvízátemelő, gázfogadó stb.) 
területeket a terv egységesen különleges beépítésre nem 
szánt területbe sorolja. 

   



Jele Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Terület 
ha 

Hrsz Megjegyzés, indokolás 

D8 Zöldterület 

 

Különleges 
beépítésre nem 
szánt közműterület 

 

0,02 91/2 A közmű (vízmű, szennyvízátemelő, gázfogadó stb.) 
területeket a terv egységesen különleges beépítésre nem 
szánt területbe sorolja. 

D9 Tervezett erdőterület 

 

Zöldterület 

 

0,03 0286/4 Az új beépítésre szánt terület kijelöléshez tartozó Balaton 
törvény szerinti 10 %-os zöldterület egy része  

D10 Tervezett erdőterület Közlekedési terület 0,22 0286/4 kijelölt parkoló terület kb. 50 gk számára 
D11 Kertes mezőgazdasági 

terület 

 

Különleges 
beépítésre nem 
szánt terület - 
lakóterület 

 

1,18 546, 
554 

A két terület történeti múltja és beépítettsége továbbra sem 
indokolja a beépítésre szánt területi átsorolást, azonban a 
funkciókat illetően a tulajdonosi kérelmek alapján meg kell 
engedni a lakóépület építését, ill. a meglévő épület 
átminősítését. Olyan különleges beépítésre nem szánt 
területi átsorolás indokolt, melyben az 546 hrsz-ú telken 
legfeljebb 90 m2-es lakóépület helyezhető el, az 554 hrsz-ú 
telken a meglévő épület nagyobb ennél, de ennek a 
funkciója is lehet lakóépület.  

D12 Kertes mezőgazdasági 
terület 

 

Közlekedési terület 

 

0,12 633-653 A kijelölt területen több önkormányzati tulajdonú telek is 
található, így itt a tervezett parkoló reálisabban, vagy 
gyorsabban valósulhat meg, mint a szemben lévő területen.  

D13 Mezőgazdasági 
korlátozott használatú 
terület 

 

Különleges 
beépítésre nem 
szánt terület - 
nagykiterjedésű 
sportterület 

 

4,55 0173/20 A terület ma is lovas sportolási területként működik, 
azonban beépítési lehetőség a hatályos terv szerint 
nincsen. A tulajdonos lovardát, istállót és a maga számára 
lakóépületet szeretne építeni. Mivel tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület övezetébe 
tartozik, így csak 3 % a beépítési lehetőség. Általános 
korlátozott mezőgazdasági területként nem szabályozható 
a terület, mert nem éri el az 5 ha-t a területe ezért került 
beépítésre nem szánt különleges területbe a telekből 4,4 
ha. A területen az állattartás és lovassport építményei 
(lovarda) és a tulajdonos számára lakóépület is létesíthető.  

D14 
D15 

Erdőterület 

 

Különleges 
beépítésre nem 
szánt 
szennyvíztisztíó 

 

0,27 0184 A szennyvíztisztító már megvalósult a telken, a telek egy 
részének erdőbesorolása nem reális. A hatályos terv csak 
a telek közepén lévő épület körüli területet ábrázolta 
különleges területként, attól északra (D14)  és délre (D-15) 
lévő telekterületet tervezett erdőterületként ábrázolta. A 
szennyvíztisztító bővítése tervezett, ezért a tervezett 
erdőterület fenntartása nem indokolt.  

   



Jele Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Terület 
ha 

Hrsz Megjegyzés, indokolás 

D16 Erdőterület (tervezett) Általános 
mezőgazdasági 
terület 
Általános korlátozott 
használatú 
mezőgazdasági 
terület 
Általános borvidéki 
mezőgazdasági 
terület 

24,72 
(Máb) 
56,05 
(Mko) 

sok A tervezett erdőterületeket a terv nagyrészt meg kell, hogy 
szüntesse csak így teljesíthető az új Balaton törvény 
szerinti mezőgazdasági térség illetve az Általános 
mezőgazdasági terület övezetének történő megfelelés. (Ez 
utóbbitól csak 5 % eltérés lehetséges).  
A mezőgazdasági területeket a változásokat bemutató ábra 
megkülönbözteti a TSZT szerinti kategóriákban, jelen 
táblázat azonban egybekezeli azokat. 

D17 Mezőgazdasági 
korlátozott használatú 
terület 

 

Természetközeli 
terület 

 

4,4 0152/2 
a. 

alrészlet 

A terület (Tüskés nádas) „tó” alrészlete kerül 
természetközeli területbe, mint mocsaras, lápos terület 

D18 Mezőgazdasági kertes 
terület 

Általános borvidéki 
mezőgazdasági 
terület 

11,36  Külterületi (nem zártkerti) területek, melyek borvidéki 
szőlőkataszteri területbe, de nem kertes mezőgazdasági 
terület övezetbe tartoznak.  

D19 Erdő (tervezett) 
 

 

Borvidéki kertes 
mezőgazdasági 
terület 

 

7,03 1497/2, 
1493/1, 
1494, 
1427, 
1428 
Stb. 

Megváltozott területrendezési tv. szerint 

D20 Mezőgazdasági 
korlátozott használatú 
terület 

 

Erdőterület 

 

4,83 0322/3, 
0324/4 

Országos Erdőállomány Adattárba került erdőterületek 

D21 Erdőterület (tervezett) 
 

 

Különleges 
beépítésre nem 
szánt bányaterület 

 

3,46 0161/1 A település déli részén a Kővágóörsi  bányához tartozó 
bányatelek kerül különleges beépítésre nem szánt 
bányaterületbe.  
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JELMAGYARÁZAT
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI MÓDOK
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

Falusias lakóterület
Településközpont terület

Különleges beépítésre nem szánt terület

Zöldterület

Erdőterület

Általános mezőgazdasági terület

Általános korlátozott használatú mezőgazdasági terület

Közlekedési terület (közúti)

Természetközeli terület

Kertes borvidéki mezőgazdasági terület

Általános borvidéki mezőgazdasági terület

A
B
C
D

Új beépítésre szánt terület
Beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt terület
Beépítésre szánt területen belüli változás
Beépítésre nem szánt területen belüli változás

Változással érintett területek
Köveskál Településrendezési eszközök felülvizsgálata

2022. február 15.
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