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Bevezetés 
 
Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2018. (II.16.) határozatával döntött a településrendezési eszközök 
felülvizsgálatáról. A Megalapozó Vizsgálat és a Településfejlesztési Koncepció önkormányzati anyaga elkészült 2019-ben, 
majd több ok miatt megrekedt a tervezés. Az eltelt időszak miatti jogszabályi változások miatt új előzetes tájékoztatás és 
adatkérés került kiküldésre 2021 június végén.  
 
A Településrendezési eszközök felülvizsgálat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Korm. Rendelet szerinti Teljes eljárással kerül véleményezésre.  
 
A Képviselő-testület a partnerségi egyeztetést a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (VII. 31.)  önkormányzati 
rendeletben foglalt szabályok szerint folytatja le.  
 
A jelen Településrendezési terv – összhangban az országos és a térségi szintű tervekkel – hosszú távra meghatározza 
Köveskál fejlődésének térbeli irányait, lehetőségeit, korlátait, kialakítja a településszerkezet fejlesztésének újabb elemeit.  
A településszerkezeti terv az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rend. 
(továbbiakban OTÉK), valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet tartalmi követelményeinek és előírásainak megfelelően készült. 
 
A Településszerkezeti tervlapon az alkalmazott jelölések a község adottságaihoz mérten a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
6. melléklete alapján kerültek kidolgozásra. 
 
A településszerkezeti terv (továbbiakban TSZT) Köveskál község párhuzamosan egyeztetésre kerülő Településfejlesztési 
Koncepciójával összhangban, az önkormányzati és egyedi lakossági, beruházói módosítási igények figyelembe vételével 
kerül kidolgozásra.  
A terv összhangban van az Országos Területrendezési Tervvel, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervével. A 
terv készítése folyamán a tervezők felhasználtak minden rendelkezésükre álló anyagot. 
 
Jelen Alátámasztó munkarészek a 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet szerinti tartalommal készültek el és 9. fejezetként 
tartalmazza a Környezeti értékelést, mely a 2/2005. (I.11.) kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti illetve az előzetes 
tájékoztatásban kiküldött és a véleményezők által elfogadott tartalommal készült. 
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1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE

1.1 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 

1.1.1 Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 

Köveskál településszerkezetét a domborzati adottságok, a kialakult tájhasználat, a rajta áthaladó közlekedési tengelyek – 
országos mellékutak határozzák meg, melynek révén kiváló közlekedési kapcsolatai alakultak ki, így a Káli-medence 
településrendszerében betöltött szerepe is erősnek tekinthető. Könnyen megközelíthető a kelet-nyugati irányú tengelyen 
Káptalantóti (Tapolca) és Zánka (Balaton), észak-dél irányban Balatonhenye zsáktelepülés illetve délre Kővágóörsön át 
Révfülöp (Balaton). A belterületen is meghatározó a kialakult országos mellékutak rendszere (Fő út, Kővágóörsi út, Henyei 
út).  
Meghatározóak a településen található patakok, árkok rendszere, melyek közül legjelentősebb a Burnót patak és a Cinca. A 
Káli medence legnagyobb tava, a Kornyi-tó is átnyúlik a település délkeleti határán, de nem jelentős, megközelítése nincs. A 
település északi részén Szentbékkálla határán is van két kisebb tó, (Bonta-tó, Bika-tó), de ezek szintén nem játszanak jelentős 
szerepet.  A  település külterületén zömével a mezőgazdasági területek uralkodnak.  

A közlekedési szempontból meghatározó elemek az alábbiak: 
• 7133 sz. (Káptalantóti - Zánka szakasz), mely a kelet-nyugat irányban szeli át a települést,
• 7314 sz. (Kővágóörs felé), mely  észak déli irányban meghatározó tengelye a településnek, a két út által határolt

délnyugati terület Natura 2000 védettséget élvez
• 73126 sz. (Balatonhenye felé), szintén észak-dél irányú meghatározó szerkezeti elem

A tájszerkezet alakításának alapelvei: 
• a történeti hagyományokon alapuló racionális tájhasználat, tájszerkezet megőrzése
• a táji, természeti értékek, az ökológiai rendszer megőrzése és fejlesztéséhez a településrendezési feltételek biztosítása
• az egyes sajátos tájszerkezeti egységek sajátos használatához illeszkedő differenciált szabályozással a mezőgazdaság

fejleszthetőségének biztosítása
• a település és a táj harmonikus egységének megőrzése
• a környezetminőség megőrzése

Hagyományosan meghatározóak a történeti tájhasználat és gazdaságfejlesztés szempontjából a jó termőhelyi adottságú 
mezőgazdasági területek:  
o a településhez szervesen illeszkedő szőlőhegy, amely a szőlőtermesztés és a borászat történelmi hagyományokkal

rendelkező szőlőkataszteri területe,
o a természeti területként fenntartandó rétek, legelők területe.
o a szántóföldi növénytermesztésre alkalmas jó termőhelyi adottságú területek

Fontos  a szőlőhegy felaprózódásának és hétvégiházakkal történő beépítésnek megakadályozása. 

A településrendezési eszközök felülvizsgálatánál több új igény jelentkezett a tulajdonosoktól, melyeket lehetőség szerint 
figyelembe kért venni az Önkormányzat. A többi módosítás a jelenlegi használat és a magasabb szintű tervekből adódó 
változások átvezetése.  
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Beépítésre szánt területek 
A település beépítésre szánt területei az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak. 

Megengedett 
legnagyobb beépítési 

sűrűség (m2/m2) 

Közüzemi 
közművesítettség 

mértéke 

Falusias lakóterület 0,5 teljes 
Településközpont terület 0,8 teljes 
Kereskedelmi, szolgáltató terület 0,6 részleges 
Különleges lakóterület 0,5 teljes 

Az új településszerkezeti és szabályozási tervben a területfelhasználási kategóriák a mai jogszabályi környezetnek 
megfelelően aktualizálva lettek, így pl. a temető ma már beépítésre nem szánt területként került meghatározásra. 

Új beépítésre szánt terület minimálisan kerül kijelölésre. 

Az egyes módosításokat területfelhasználási egységenként részletezzük. 

Falusias lakóterület 

A falusias lakóterület lakóépületek, a mezőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást 
nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál. 

Köveskál történetileg kialakult és újabban beépült lakóterületei jellemzően hagyományos falusias jellegű beépítésűek. A 
további lakóterületként kijelölt, de még nem beépült lakóterületek is szervesen kapcsolódódnak a kialakult lakóterületekhez. 
A falu központjában kisebb telkek, halmazos beépítés a jellemző, míg az újabb osztások szabályosabb, nagyobb telekmérettel 
rendelkeznek. A meglévő beépült telkeken is jelentkeztek megosztási igények, így pl. a Fő utca déli oldalán, így a   

Új falusias lakóterületek: 
- A belterülethez északnyugaton kapcsolódva, a Városkút utca nyugati oldalán legfeljebb 5-6 új lakótelek kialakítására

kerülhet sor a 0296/15 hrsz-ú telken, mely szervesen kapcsolódik az ott beépülő lakóterülethez. (A1)
- A Fő út nyugati belterületi határánál, a 0286/3 hrsz-ú önkormányzati telken  5 lakótelek alakítható ki (A2)

Az A1 jelű területet 2021-ben osztották meg, a korábban 0296/8 hrsz-ú területből alakult ki a 2021-ben történt tervmódosítás 
során kereskedelmi-szolgáltató területbe, Gksz-p építési övezetbe sorolással a 0296/14 hrsz-ú terület, melyen a Pálffy 
pincészet bővítése valósul meg, szintén beépítésre szánt területként. A tulajdonos a maradék területen (0296/15 hrsz) – 
lakócélú átsorolás esetén kialakítható lakótelkekből ajánl fel néhányat az önkormányzat számára térítésmentesen 
településrendezési szerződés keretében, mellyel az önkormányzat fiatalok letelepedését segítheti elő. A szabályozási terv az 
Lf3 építési övezetbe sorolja a 7 új telket, a megközelítést szolgáló Városkút utca (359/12 hrsz) 8 m-re kerül kiszélesítésre, de 
a Gksz-p építési övezet mentén is szabályozásra kerül mezőlegesen egy 6 m széles zsákutca. A szabályozási terv feltünteti 
az építési helyeket is.  

Hasonló a helyzet az A2 jelű területen is, a 0286/3 hrsz-ú telek azonban teljes mértékben az önkormányzat tulajdonában van. 
Ezen a telken 5 lakótelek, az ehhez tartozó zöldterület és parkoló célú közlekedési terület valósulna meg.  
A belterülethez kapcsolódóan lakófejlesztésre alkalmas önkormányzati tulajdonú telek nem áll rendelkezésre és szervesen 
más területen a belterülethez új terület nem kapcsolható magterületi érintettség vagy tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezet miatt, melyeken új beépítésre szánt terület nem létesíthető.  

A hatályos terven kijelölt, de még beépítetlen telkek esetében a belterület északi határán fekvő 518/1 hrsz-ú telek 
telekalakítása most kezdődik meg, de a hatályos tervi szabályozás helyett ott már a jelenlegi tervezett telekosztást veszik 
figyelembe, mellyel kevesebb telek alakul ki. A Vásártéri utca keleti oldala történelmileg nem épített, noha nagy része 
lakóterületbe sorolt. Az 548/6-7 hrsz-ú telken tervezett nagyszabású fejlesztés és TRE módosítás meghiúsult, a hatályos 
szabályozás változatlanul maradt (10 %-os beépítési mérték, 1500 m2-es kialakítható telek). A körülötte lévő tervezett 
erdőként történt szabályozás változatlan maradt. A Fő utcától északra fekvő tömbök is még csak részben épültek be, de van 
ahol az egy tulajdonban több telek is van, ezek beépítését vagy értékesítését egyelőre nem szeretné a tulajdonos.  
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Lakóterületként határozza meg a hatályos szerkezeti terv a 468/1-2 hrsz-ú telkeket (a Kővirág panzió-étterem mellett), melyek 
azonban a szabályozási terven közlekedési területként szerepelnek, ezeket a terv lakótelekként szabályozza, de egy 4 m-es 
utat szabályoz ki a tömb átjárhatósága érdekében.  

Településközpont terület 
A településközpont terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, 
amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakó rendeltetésre.   

Köveskálon a település központjában lévő meglévő intézményi épületek (református templom, bolt, étterem, volt banki épület, 
védőnői szolgálat, panzió, óvoda, stb. tartoznak ebbe a területfelhasználásba. Ugyanakkor néhány telek meglévő falusias 
lakóterületből ill. különleges területből településközpont területbe kerül újonnan átsorolásra a funkció vagy a magasabb 
beépíthetőség miatt. Ezek a kultúrház, a római katolikus templom, a volt iskola telke és a  polgármesteri hivatal, de a Fő utca 
1. (464 hrsz:) és a szemben lévő 559/1 hrsz-ú telek a meglévő és tervezett funkció és magasabb beépíthetőség miatt kerül
településközpont területbe.
A volt iskola (527/1 hrsz) területén szálláshely létesült, rendezvényterületként is működik, ill. megmaradt a konyhaépület és
egyéb kiszolgáló épületek. A telek északi részén néhány új lakótelek kialakítására nyílik lehetőség, de ezek már lakóterületbe
soroltak a hatályos telken is. Megközelítésük a déli irányból kiszabályozott úttal vagy az 518/1 hrsz-ú telken szabályozott útról
is lehetséges. A római katolikus templom telke nem különleges, ezért került településközpont területbe. Túlépített a 477 hrsz-
ú kultúrház telke (69 %), 464 hrsz-ú önkormányzati bérlakások telke, az 5/2 hrsz-ú polgármesteri hivatal + szolgálati lakás
telke.  Az 559/1 hrsz-ú telken autószervíz bővítését támogatta az önkormányzat, a rendeltetés miatt szükséges a
településközpont besorolás, ahol a szolgáltatás funkció nincs területileg korlátozva, itt a helyi adottságok miatt történik az
építési hely kijelölés is.

Kereskedelmi szolgáltató terület 
A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek 
elhelyezésére szolgál.  

A belterülettől délre eső két korábbi major területe került ebbe a területfelhasználási egységbe, további új igény illetve 
változtatási szándék nem érkezett. A Pálffy pincészet bővítési területe is ide tartozik (Gksz-p építési övezet) a 0296/14 hrsz-
ú telken, melyet 2021-ben hagyott jóvá az önkormányzat, de ebben az építési övezetben csak borászati üzem, pincészet 
valamint az ehhez kapcsolódó funkciójú épületek helyezhetők el. A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre 
jelentős hatást nem gyakorló gazdasági (kereskedelmi, szolgáltató, ipari) tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.  
Új kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület nem kerül kijelölésre.  
A belterülettől délre található két volt major területe van ebbe a területfelhasználási egységbe sorolva, de ezeken jelenleg 
gazdasági funkció nem üzemel, részben üdülőként funkcionál.  

Különleges terület - Lakóterület 
Köveskálon a belterület északkeleti részén fekvő, 4,43 ha területű 532/1 hrsz-ú telket sorolta ebbe a terüeltfelhasználási 
egységbe a terv, ahol a terület különlegessége abból adódik, hogy a kialakult jogi helyzet és önkormányzati elvárás alapján 
kötött külön megállapodás konkrétan meghatározza a funkciók körét, az épületek számát és kialakítását, így a korábban is 8 
% beépítéssel rendelkező építési telken csak állandó lakás céljára helyezhető el épület.  A lakórendeltetéshez kapcsolódó 
melléképület is építhető.  
A besorolás előzményei: A Településszerkezeti terv és a HÉSZ különleges közhasználatú építményi építési övezetbe sorolta 
be, zártsorú (!) beépítési móddal, 8%-os beépíthetőséggel, 75 %-os zöldfelülettel, max. 4,5 m építménymagassággal. A 
hatályos szabályozás szerint az 532/1 hrsz-ú telek három telekre osztható és építési hely került kijelölésre a telek déli részén, 
ahol a terület összeszűkül. A terület szélein 12 m-es szabályozási szélességet jelöl a terv, mely kissé túlzó szabályozás. A 
hatályos Szabályozási terv pedig „idegenforgalmi, rekreáció” feliratot tartalmaz. Az ellentmondásos szabályozás miatt az 
eddigi beépülés elmaradt. A terület hatályos terv szerinti beépülését nem szerette volna a jelenlegi önkormányzat, ezért 
változtatási tilalmat rendelt el. A tulajdonosok és az önkormányzat (és ügyvédjeik) között hosszú egyeztetés kezdődött és a 
megállapodás után településrendezési szerződést kötöttek. A telek – miután építési területként van az 
ingatlannyilvántartásban bejegyezve. építési telek marad, azaz továbbra is különleges beépítésre szánt terület, azonban az 
beépítés 8 % marad. A Klak építési övezetben 10 telek hozható létre, a minimális telekméret 3000 m2. A megállapodás szerint 
két építési zóna került meghatározásra, a terület szélein a Z1, a terület belsejében Z2, ahol meghatározottak az épület 
alapterületek és egyéb építési jellemzők. A terület szélein lévő utak szabályozási szélességei 8 m-re változnak, a telken pedig 
az építési zónákat egy min. 4 m széles magánút választja el (kötelező telekhatárral, mely egyben az építési zóna határa). Az 
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önkormányzat legfontosabb elvárása az volt, hogy a főépületek rendeltetése kizárólag lakó lehessen és ne legyen lehetőség 
a változó üdülőkör hosszabb tartózkodására.  
 
 

 
Beépítésre szánt területek 

 

 



KÖVESKÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA - ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 10 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2022 MÁRCIUS 

Beépítésre nem szánt területek 
A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak. 

KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK 
Közúti közlekedési terület 

ZÖLDTERÜLET 
ERDŐTERÜLET 
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 

Általános mezőgazdasági terület 
Általános korlátozott használatú mezőgazdasági terület 
Általános borvidéki mezőgazdasági terület 
Kertes borvidéki mezőgazdasági terület 
Kertes mezőgazdasági terület (belterületi kertek) 

TERMÉSZETKÖZELI TERÜLET 
VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 
KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

Kb-nsp: Nagykiterjedésű sportterület 
Kb-t: Temető 
Kb-p: Pincesor 
Kb-k: Közmű 
Kb-bk: Benzinkút 

KÖZLEKEDÉSI TERÜLET 
A közlekedési területek a (szabályozott) közutak. A terv csak közúti közlekedési területeket határoz meg.  
Országos mellékutak a település területén: 7133 sz. (Káptalantóti - Zánka szakasz), 7314 sz. (Kővágóörs felé) , 73126 sz. 
(Balatonhenye felé). Az utak nyomvonala nem változik, nagyobb közlekedési beavatkozás nem történik, azonban több 
közterületi parkoló helyi is biztosításra kerül, részben önkormányzati tulajdonú területeken. Néhány szabályozási szélesség 
csökken, vagy változik a kialakult állapotok szerint.  

ZÖLDTERÜLET 
Zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület, amely a település lakosságának pihenését, testedzését és a 
gyermekek szabadtéri játék lehetőségét biztosítja. 

A terv a meglévő kialakult parkok és a korábban kijelölt zöldterületeken túl több olyan kisebb zöldterület jelöl ki, mely a 
kiszélesedő közutak mentén jelenleg is zöldfelületként funkcionálnak. Ilyenek az 500, 505, 484 hrsz-ú közterületek 
zöldfelületei.  Az új beépítésre szánt területeknél is kijelölésre kerülnek önkormányzati zöldterületek.  
A zöldterületeken belül meg kell különböztetni azokat az övezeteket, ahol épület nem létesíthető, és külön övezetbe kell 
sorolni azokat a zöldterületeket, ahol a terület rendeltetésszerű használatához illeszkedő épület és vendéglátást szolgáló 
épület is létesíthető.  
A terv nem különbözteti meg az OTÉK szerinti közkerteket és közparkokat, csak a zöldterület fogalmat használja, miután 
falvakban a közkert fogalma nem ismert vagy más értelmű, de 1 ha-nál nagyobb zöldterület nincs Köveskálon.  
Meglévő zöldterületek a korábbi tervelőzményben szereplő önkormányzati tulajdonú és tervezett zöldterületek.  
A 483 hrsz-ú közterületen van nagyobb park ahol játszótér és szobor is van, de a Henyei út menti 484 hrsz-ú parkosított 
zöldterület  is jelentős, itt található emlékmű is. Több zöldterületet a hatályos TSZT nem jelölt ki, csak a szabályozási terv 
szabályozott zöldterületként, ezek az új TSZT-n újként jelennek meg.  

A HÉSZ-ben ill. a szabályozási terveken két  zöldterületi övezet kerül kijelölésre (Z0, Z1, jelű övezetek). A Z0 övezetben épület 
nem helyezhető el.  
A zöldterületek részletes kimutatás a következő: 
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Sorszám Hrsz Elhelyezkedés Terület/ha 

Meglévő (önkormányzati tulajdonú) , TSZT-n jelölt zöldterületek 
1 483 A Vásártér utca menti legnagyobb zöldterület, játszótérrel, szoborral 0,842 
2a 483 az egybefüggő zöldterület északi része, gyepes felület 0,07 
3 89 Városkút területe a műemléki mosóházzal 0,08 
Összesen: 0,992 

Meglévő (nem önkormányzati tulajdonú) TSZT-n jelölt zöldterületek 
2b 532/1 A vásártér területén tervezett zöldterület 0,04 
4 a Városkút „mögötti” részben zöldterületként működő, kiskertes terület 1,3 
Összesen: 1,34 

Településszerkezeti tervben újonnan tervezett (vagy TSZT-n nem jelölt) zöldterületek 
5 484 Meglévő parkosított terület, önk, tulajdonban D4 jelű módosítás 0,19 
6 418 Városkúttal szemben lévő, önk. tulajdonú gyepes terület, D6 jelű módosítás 0,213 
7 404 Petőfi Sándor utcai gyepes zöldfelület (önk. tulajdon)  D5 jelű módosítás 0,015 
8 500 Meglévő gyepes zöldfelület  (önk. tulajdon) D3 jelű módosítás 0,07 
9 505 Tábor utca, meglévő gyepes zöldfelület (önk. tulajdon) D2 jelű módosítás 0,04 
10 483 Az északi részen, tervezett lakótelek volt, gyepes, zöldfelület, közművekkel 

(önk. tulajdon) B6 jelű módosítás 
0,05 

11 532/1 a Vásártér területén tervezett zöldterület (szabályozott terület) B4 módosítás 
(önkormányzati tulajdonba kerül) 

0,18 

12 0296/15 Az A1 módosításhoz kijelölt zöldterület D1 jelű módosítás 
(önkormányzati tulajdonba kerül) 

0,05 

13 0286/3 Az A2 módostáshoz kijelölt zöldterület (önk. tulajdon) D9 jelű módosítás 
önkormányzati tulajdonban 

0,03 

Összesen: 0,838 
Mindösszesen 3,17 
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ERDŐTERÜLET 
Erdőterület az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterületek és tervezett erdőterületként meghatározott területek.  
 
Az erdőterületek az elsődleges rendeltetésüktől függetlenül településszerkezeti szempontból egységesen kezelendők. A 
meglévő erdők erdőgazdálkodási célú elsődleges rendeltetését a vonatkozó jogszabályok szerint nem az önkormányzat, 
hanem az erdészeti hatóság határozza meg. Ezért sem jelöli ki az erdőket az elsődleges rendeltetés szerint a 
településszerkezeti terv. Valójában azonban a Nemzeti Park területén lévő erdők védelmi rendeltetésűek, így a szabályozási 
terv is csak Ev jelű védelmi rendeltetésű erdőt jelöl. A Köveskálon található Erdőállomány Adattár szerinti erdők teljes 
mértékben erdőterületi besorolásúak. A korábban tervezett erdők nagy része a területrendezési tervekben jelölt 
mezőgazdasági térségnek ill. az általános mezőgazdasági övezetnek megfelelően mezőgazdasági területbe kerülnek. A 
belterületen kijelölt tervezett erdők nagy része tervezett erdőterületben marad.  
 

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 
A mezőgazdasági területeket a településszerkezeti terv a területrendezési törvénnyel összhangban, a történeti tájhasználat, 
a termőhelyi adottságok, a tájkép- és a kialakult tájkarakter megőrzése érdekében a következő sajátos területfelhasználási 
egységbe sorolja: 
 
• Általános mezőgazdasági terület 
Az árutermelő gazdálkodásra kedvező termőhelyi adottságokkal rendelkező sajátos területfelhasználási egység, ahol a  
szántó kivételével, a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját termék 
feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmények helyezhetők el. Ebben a területfelhasználási egységben, mivel 
a teljes terület országosan védett természetvédelmi terület, ezért a hatályos jogszabályokban foglaltak figyelembevételével a 
szántó művelési ágban lévő telkeken épület nem helyezhető el.  
A BKÜTrT 53.§ (1) bekezdés b) pontja alapján  az  országos jelentőségű védett természeti területen szántó művelési ágú 
területek nem építhetők be. A beépítési lehetőségeket a 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 14.§-a szabályozza.  
Az új HÉSZ a hatályos szabályok nagy részét megtartja, ahol a beépíthető alapterületek sokkal szigorúbbak, mint az MVM 
rendeletben előírt paraméterek.  
 
• Általános korlátozott használatú mezőgazdasági terület 
Általános korlátozott használatú mezőgazdasági területekbe jellemzően az országos ökológiai hálózat magterületébe és 
pufferterületébe tartozó rét és legelőterületek kerülnek, ezzel is biztosítva a magterületek, illetve a természetes, 
természetközeli gyepes élőhelyek védelmét, a település területén a mozaikos tájkarakter megőrzését.  
Ez a területfelhasználási egység tehát a változatos Balaton-felvidéki táj védelmét szolgálja és biztosítja a történeti 
tájhasználat, mint kialakult helyzet fenntartását. Általános korlátozott használatú mezőgazdasági területbe kerültek 
besorolásra a Natura 2000 területbe tartozó gyepterületek is  
A hatályos terv is hasonlóan szabályozza ezeket a területeket Má-k mezőgazdasági korlátozott használatú övezetként. A 
HÉSZ épületek építésére nem ad lehetőséget, azonban a természetvédelmi kezelés építményei elhelyezhetők.  
 
• Általános borvidéki mezőgazdasági terület  
Az új területrendezési törvénnyel1 összhangban Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete és az Általános mezőgazdasági 
terület alapján kijelölt területfelhasználási egység. Ebben a tájszerkezeti egységben csak a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, 
bortárolást és a borturizmust szolgáló épületek létesíthetők, ha a földrészletek területe legalább 80 %-ban szőlőműveléssel 
hasznosul.  
 
• Kertes borvidéki mezőgazdasági terület 
Kertes borvidéki mezőgazdasági terület a település északi részén található szőlőhegy majdnem teljes területe és a nyugati 
határon található kisebb zártkerti terület, mely főként a hagyományos zártkerti terület és borszőlő termőhelyi kataszteri terület 
egyben. Ebben a területfelhasználási egységben csak a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy borturizmust 
szolgáló épület létesíthető.  
Az elmúlt években jelentősen megnőtt az igény a zártkerti telkek minél nagyobb beépítésére, hasznosítására, így szükség 
volt az eddig is szigorú előírások kiegészítésére, a nem elhelyezhető funkciók felsorolására, mely funkciókra a rendeltetések 
sem módosíthatók. Az épületek alapterülete a hatályos HÉSZ szerinti legfeljebb 90 m2 marad. Szintén javasolt a telekalakítás 

 
1 Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény  
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szigorítása a célból, hogy a kisebb telkek összevonásával és újraosztásával ne jöhessen létre nagyobb számú  telek, ezáltal 
megakadályozható a zártkertek további felaprózódása.   

• Kertes mezőgazdasági terület
Kertes mezőgazdasági terület a belterület  nyugati részén a Bozót utca menti és a belterület keleti határán a Fő út két oldalán
elterülő kiskertek területe melyeken beépítés nem lehetséges.  A hatályos terv a Fő utcától északra eső területet kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági területbe sorolta, ennek egy része kerül kertes mezőgazdasági területbe, másik része közlekedési
területbe. A kiskertes terület (káposztáskertek) művelt területei leginkább szántóként hasznosulnak jelenleg, tulajdonviszonyai
rendezetlenek.
A hatályos tervben ebbe a területfelhasználási egységbe tartozik a belterület keleti részén fekvő 546, 554 hrsz-ú telkek területe
is, ezek a beépítésre nem szánt kategóriát megtartva kerülnek különleges – lakóterületbe az alacsony beépíthetőség miatt.

TERMÉSZETKÖZELI TERÜLET 
Ide tartozik a Burnót-patak melletti feltöltődött tó (Tüskés-tó) területe (0152/2 a. alrészlet) , ahol épületek létesítése nem 
lehetséges.. 

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 
Vízgazdálkodási terület a vízfolyások vízmedre, ahol a vízgazdálkodással, vízkárelhárítással összefüggő építmények 
létesíthetők.  
Köveskálon vízgazdálkodási területbe tartoznak a patakok (Burnót, Cinca), árkok medre és az észak-nyugati Bonta-tó, Bika-
tó valamint a dél-nyugaton található Kornyi-tó területe. 

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

• Temető területe – a település területén három temető található. A 609/1, 610, 536, 538 hrsz-ú temetők területén a
temetőhöz kapcsolódó rendeltetések helyezhetők el. A terv beépítésre szánt területből sorolja át beépítésre nem szánt
területbe.

• Közmű terület - a 0286/4, 0249/28, 91/2 hrsz-ú 0296/9 hrsz-ú telek területén található vízmű ill. szennyvízátemelő terület
került ebbe a besorolásba

• Bánya terület – a település déli részén a Kővágóörsről áthúzódó homokbánya területe került ebbe a
területfelhasználásba ahol a bányászathoz és a rekultivációhoz kapcsolódó építmények helyezhetők el. A terület egy
részére ráfed az ökológiai hálózat magterülete, de a bányatelek már korábban kijelölt. A hatályos terv a bányatelket jelöli,
de erdőként szabályozza a területet.

• Szennyvíztisztító területe – ahol a funkcióhoz kapcsolódó rendeltetések helyezhetők el. A hatályos terv a 0184 hrsz-ú
telek közepén szabályozza csak a területet beépítésre szánt területként, de mivel a szennyvíztisztító bővítése is tervezett,
ezért az egész telek ebbe a besorolásba kerül.  A hatályos terv a tényleges építmények helyét jelölte csak ki, a telek
északi és déli részét tervezett erdőterületbe sorolta.

• Lakóterület – a belterületi 546, 554 hrsz-ú telkek területe, melynek különlegessége, helyi sajátossága az, hogy a nem
megosztható területen 1-1 lakóépület helyezhető el. Az 546 hrsz-ú, 9485 m2 nagyságú telek tulajdonosa kérelmezte a
lakófunkció elhelyezhetőségét, a hatályos terv kertes mezőgazdasági területként szabályozza, a valóságban is jelenleg
gyümölcsös található rajta egy gazdasági épülettel. A hatályos terven a telekből kijelölt egy lakóteleknyi részen túl nem
kívánatos további lakótelkek osztása, mivel a település ezen része nem volt beépített.  A telken 1 lakóépület és
hozzákapcsolódó melléképület építhető, ahol az épületméret is korlátozott, legfeljebb 90 m2 lakóépület és 60 m2-es
gazdasági épület építhető. Az 554 hrsz-ú telken egy régi, leromlott állapotú malom található, az ingatlan-nyilvántartásban
üdülőépületként került  bejegyzésre, helyi védett épület, azonban az épület rossza állapotban van. Szintén kertes
mezőgazdasági területként volt szabályozva.

• Nagykiterjedésű sportterület – a külterületi 0173/20 hrsz-ú telek területén kijelölt lovas sportterület, ahol a bemutatási,
ismeretterjesztési célú állattartás és a lovassport építményei (lovarda), továbbá a lovasturizmushoz kapcsolódó turisztikai
rendeltetésű építmények létesíthetők, de a a tulajdonos, és a személyzet számára szolgáló lakás is létesíthető. A
módosítás legelő területen valósulna meg és a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében
lehetséges max. 3 %-os beépíthetőség miatt viszonylag nagy terület került kijelölésre különleges beépítésre nem szánt
területként (4,55 ha). A Településfejlesztési koncepció egyik kiemelt célja a lovasturizmus népszerűsítése, így ez a
módosítás a koncepcióval összehangban jelölte ki a területet.  A Kb-nsp övezet területén a terv kijelöli a telek beépíthető
területét, mely figyelembe veszi a már karámkét igénybe vett területet. A telek északi felén parkoló terület is kialakításra
kerül közterületként.
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Beépítésre nem szánt területek 
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SZERKEZETET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK 

A település szerkezetét a meglévő és tervezett közlekedési hálózat nyomvonalai, valamint a felszín feletti közműhálózatok 
határozzák meg. A települést gyorsforgalmú út és főút nem érinti. Legközelebbi főút a Balaton partján haladó 71-es közút, 
mely Budapest és Keszthely felé biztosít kapcsolatot és Kővágóörs és Zánka felől is elérhető kb. 7  km távolságra. Északi 
irányban a 77-es főút érhető el kb. 12 km távolságra.  

A településen áthaladó országos mellékutak: 
7313 sz. közút (belterületen: Fő u.) 
7314 sz. közút (belterületen: Kővágóörsi u.) 
73126 j. közút (belterületen: Szűk u., Henyei u.) 
73124 j. közút 

Kerékpárút hálózat 
• 7313 sz. közút mentén

Védelmi és korlátozó elemek 
A védőterületeket a Településszerkezeti terv illetve Szabályozási terv feltünteti.  
A szerkezeti tervben érvényesíteni kell a hatályos területrendezési tervek szerinti térségi övezetek, (OTrT, BKÜTrT), 
valamint a környezetvédelmi, a természetvédelmi és az örökségvédelmi vonatkozású jogszabályok által meghatározott 
területhasználati és egyéb korlátozásokat. Ennek megfelelően a szerkezeti terven megjelennek: 

• a meglévő 7313 sz. és a 7314 sz., valamint 73126 j. országos mellékút  50 m-es védősávját;
• a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket
• Balaton-felvidéki Nemzeti Park területe (teljes közigazgatási terület)
• Fokozottan védett terület
• az országos ökológiai hálózat magterülete és pufferterületét, ökológiai folyosóját (a Balaton-felvidéki Nemzeti Park

Igazgatóság adatszolgáltatása alapján)
• a tájképvédelmi területet, valamint tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területet (a Balaton-felvidéki

Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása ill. a tervi pontosítás alapján)
• Natura 2000 területek
• ex lege védett területek (források, barlang, földtani alapszelvények)
• a szennyvíztisztító telep 150 m-es védőövezete
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Szerkezetet meghatározó elemek – védelmi és korlátozó elemek 
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1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 
 
1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 
 
A Településszerkezeti terv leírás 2. pontja tartalmazza azt a táblázatot, mely részletezi a módosításokat, azok területeit, és a 
módosítás rövid leírását. A „Változásokkal érintett területek” c. tervlapon az új területfelhasználással szerepelnek a 
módosítások. Az alábbiakban a módosításokat foglaljuk össze, valamint bemutatjuk a módosítások a jelenlegi 
településszerkezeti tervi és a módosított településszerkezeti tervi kivonatait.  
 
1. Új beépítésre szánt terület – lakóterület bővítés  (A1, A2) 
 
Két kisebb terület kerül a külterületből belterületbe vonásra, új falusias lakóterületként, részben önkormányzati tulajdonként. 
Összesen 12 telek alakítható ki a két területen.  
Az A1-es terület a 0296/15 hrsz-ú rét művelési ágú telek, mely új lakótelkek kialakítása céljából kerül bevonásra.  
A Városkúti út folytatásában lévő, korábbi 0296/8 hrsz-ú külterületi telek már a 2021-es módosításban igénybe lett véve, 
amikor a Pálffy pincészet bővítésére ezen terület déli része került kijelölésre (0296/14 hrsz) Gksz-p építési övezetként. Az 
akkori telek maradék területe szervesen kapcsolódik a településszerkezethez és a meglévő, új beépítésű lakóterülethez. A 
kialakítható telkekből 3 telek és a zöldterület az önkormányzat tulajdonába kerül településrendezési szerződés alapján.  
 
Az A2 terület a Fő utca mentén, a belterület nyugati oldalán kapcsolódik a meglévő lakóterülethez. Az önkormányzati 
tulajdonú, 0,87 ha területű telekből 0,39 ha lakóterület és egy parkoló kerülne kialakításra 0,22 ha területtel, a többi terület 
tervezett erdőterületben marad.  A telekbehajtóról közelíthető meg a 0286/4 hrsz-ú vízműtelek is.  Önkormányzati tulajdonú 
terület csak itt áll rendelkezésre és ez a terület szervesen kapcsolódik a kialakult lakóterülethez, ezért döntött úgy az 
önkormányzat, hogy néhány telek kialakítását tenné lehetővé ezen a területen, mivel jelenleg nem áll rendelkezésre 
önkormányzati tulajdonú telek. A telek az ökológiai hálózat pufferterületébe tartozik és Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület, ennek határát pontosítani szükséges. A mellékelt légifotó is mutatja, hogy a terület már részben igénybe 
vett, nem háborítatlan, és a lakóterület mellett égető szükség van parkolók kialakítására is, melyet szintén az önkormányzati 
tulajdonú területből tudnak kialakítani. Szezonban már kritikus a parkolási helyzet a belterületen, ideális lenne a település 
szélén elhelyezni nagyobb parkolókat. A tervezett parkoló a Burnot-patakig tartana, mely mellett gyalogút kialakítását tervezi 
távlatban az önkormányzat, melyet a szabályozási tervek is feltüntetnek.  
 
 

             
                  Az A1 terület helyszínrajza                                                 Az A2 terület helyszínrajza 
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         Az A1 és A2 jelű új falusias lakóterület helyszíne légifotón 

Az A1 jelű terület (0296/15 hrsz-ú telek) a Városkút  utca vége felől 

Az A2 jelű terület (0286/3 hrsz-ú telek) a Fő utca felől 
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Jele Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Terület 
ha 

Hrsz Megjegyzés, indokolás 

A1 Általános használatú 
mezőgazdasági 
terület 

Falusias lakóterület 0,6 0296/15 
R4 

A területen 7 lakótelek és egy kisebb zöldterület kerül 
kialakításra, melyekből 3 telek és a zöldterület 
önkormánytati tulajdonba kerül.  

A2 Tervezett erdőterület Falusias lakóterület 0,39 0286/3 
R2 

Az önkormányzati tulajdonú területen 5 lakótelek és 
egy kisebb zöldterület valamint parkoló kerülhet 
kialakításra.  

2. Új beépítésre nem szánt terület (beépítésre szánt területből átsorolva) (B1-B10)

A B1 jelű kistelkes terület, gazdasági terület céljára volt kijelölve a belterület keleti szélén és kertes mezőgazdasági területbe 
kerül.  
A B2 módosítás is nem használt, kereskedelmi-szolgáltató területbe sorolt kiskertek terülele, mely területen parkoló létesülne 
a belterület keleti szélén. 
A B3 jelű terület (566/4 hrsz) is lakóterületként szerepelt a hatályos szerkezeti terven, de a szabályozási terv tervezett erdőként 
szabályozta, melyet a terv megtart, ezért erdőterületbe kerül átsorolásra.  
A B4, B6 módosítás új kisebb zöldterületet hoz létre lakóterület helyett.  
A B5 a vásártér közelében meglévő közterületet tervezett lakótelek helyett sorol közlekedési területbe, melyen parkoló 
kialakítása tervezett. 
A B7 terület, (160-162 hrsz), lakóterület céljára volt kijelölve és kertes mezőgazdasági területbe kerül. A B1, B3 és B7 
módosítás összesen 0,66 ha, melyek akár a termőföld növekedésével is járhatnak.  
A B8 a központban az 54/1 hrsz-ú telken hoz létre közlekedési területet parkoló számára (ez utóbbi jelenleg  is már részben 
parkolóként működik. A szabályozás során a kővágóőrsi út felé is megnyílna kisajátítás által, így a parkoló egyirányúsítható, 
a Fő utca forgalmát nem akadályozza.  
A B9-B10 jelű módosítás a temetőket sorolja át beépítésre nem szánt különleges területbe.  
A B11 jelű módosítás a szennyvíztisztító telkét sorolja beépítésre nem szánt területbe.  

Jele Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Terület 
ha 

Hrsz Megjegyzés, indokolás 

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 
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Jele Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Terület 
ha 

Hrsz Megjegyzés, indokolás 

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 Terv. 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 

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 
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Jele Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Terület 
ha 

Hrsz Megjegyzés, indokolás 

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 %). 

3. Beépítésre szánt területen belüli változások (C1-C6)

A C jelű módosítások nem jelentős módosítások, csak a meglévő vagy tervezett funkcióknak ad megfelelőbb besorolást.  
A C1 jelű módosítás a volt iskola telke (527/1 hrsz), melyen szállásjellegű épületté alakították a volt iskolaépületet különleges 
területből településközpont területbe kerül.  
A C2 (kultúrház), a C3 bérlakások és tervezett autószervíz) valamint a C4 (polgármesteri hivatal és tervezett múzeum) ahol 
a meglévő beépítettség illetve funkció miatt kell a falusias lakóterületből átsorolni a telkeket.    
A C5 a katolikus templom telke, melynek a településközponti besorolás megfelelőbb, mint a különleges terület.  
A C6 jelű módosítás a vásártér területe, mely különleges közhasználatú építményi területbe van besorolva a hatályos terven, 
a szabályozási terven idegenforgalom, rekreáció felirattal, itt az ellentmondás feloldása és a tulajdonosokkal történt 
településrendezési szerződés alapján kerül a terület különleges lakóterületbe. A különlegességét illetve egyedi sajátosságát 
a mindössze 8 %-os beépítés és egyedi szabályozás indokolja.   

Jele Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Terüle
t 

ha 

Hrsz Megjegyzés, indokolás 

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.  
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Jele Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Terüle
t 

ha 

Hrsz Megjegyzés, indokolás 

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) 

4. Beépítésre nem szánt területen belüli változások (D1-D21)

A D jelű módosítások közül kiemelendő az A1-A2 jelű módosítások telkeit érintő módosítások. Ezek a két lakóterülethez a 
BKÜTrT szabályai szerint kialakítandó zöldterületek (D1, D9) és a 0386/3 hrsz-ú telken kialakítandó, parkoló célú közlekedési 
terület (D10), melyek a termőföld igénybevételével járnak. A parkoló létesítése a belterületen kialakult parkolási problémák 
miatt égetően szükséges. A fenti fejlesztések helyhez kötöttek, miután szervesen kapcsolódnak a belterülethez és 
önkormányzati tulajdonú, illetve az A1 esetében önkormányzat tulajdonában kerülő területek. A két területen a termőföld 
igénybevétel összesen 1,286 ha.  
A D2-D6 jelű módosítások új kisebb zöldterületek kijelölését jelentik, melyek részben már eddig is zöldfelületként működnek, 
ezek falusias lakóterületből kerülnek átsorolásra.  
A D7 módosítás vízmű telket sorol vízgazdálkodási területből különleges közmű területbe.  
A D8 szintén ebbe sorolja a zöldterületben fekvő szennyvízátemelőt.  
A D11 jelű, 1,18 ha területű belterületi telket kertes mezőgazdasági területként határozza meg a hatályosterv, a lakóépület 
építési igény miatt különleges beépítésre nem szánt lakóterületbe kerül besorolásra, melynek a rendkívül kis beépítés az 
indoka.  
A D12 jelű módosítás során a Fő út menti nem művelt kistelkes terület egy része kerül közlekedési területbe parkoló kialakítása 
céljából, a parkolási gondok enyhítésére.  
A D13 jelű módosítás során (0173/20 hrsz) különleges beépítésre nem szánt nagykiterjedésű sportterület kerül kijelölésre 
korlátozott mezőgazdasági területből lovasturisztikai építmények (lovarda) és a tulajdonos számára lakóépület létesítése 
céljából. A kijelölt terület 4,55 ha, mert a tájképvédelmi szempontból kiemelt terült övezete miatt a beépítés mindössze 3 %. 
A Településfejlesztési koncepció egyik kiemelt célja a lovasturizmus népszerűsítése. A termőföld igénybevétele azonban csak 
az épületek alatt történik, mely a területen max. 0,1365 ha.   
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A D14-15 jelű módosítás a szennyvíztisztító telkét érinti északon és délen, a telek egésze különleges beépítésre nem szánt 
szennyvíztisztító területbe kerül.   
A D16, D19 jelű módosítások során tervezett erdőterületek kerülnek általános és általános korlátozott mezőgazdasági 
területbe, általános  és kertes borvidéki területbe a BKÜTrT szerkezeti terv illetve az általános mezőgazdasági és a kertes 
mezőgazdasági terület övezetének illetve a borszőlő termőhelyi  kataszteri terület övezetének megfelelően.  
A D17 jelű terület kerül egyedül természetközeli területbe, a feltöltődött Tüskés tó lápos területek mezőgazdasági korlátozott 
területbe tartozik a hatályos terven.  
A D18 jelű módosítás kertes mezőgazdasági területből általános borvidéki mezőgazdasági területbe kerül, miután a BKÜTrT 
kertes mezőgazdasági terület övezete nem egyezik meg a zártkert területével és a zártkert jellegű terület megnövelése nem 
kívánatos.  
A D20-as módosítások szintén a magasabb szintű tervi megfelelőség miatt, az erdők övezetébe tartozó Országos 
Erdőállomány Adattári erdőket sorol erdőterületbe Korlátozott mezőgazdasági területekből.  
A D21-es módosítás a déli határon lévő bányatelket sorolja különleges beépítésre nem szánt bányaterületbe tervezett 
erdőterületből. 

Jele Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Terület 
ha 

Hrsz Megjegyzés, indokolás 

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. 
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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. 

D8 Zöldterület Különleges 
beépítésre nem 
szánt közműterület 

0,002 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.  
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Jele Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Terület 
ha 

Hrsz Megjegyzés, indokolás 

D13 Mezőgazdasági 
korlátozott használatú 
terület 

 

Különleges 
beépítésre nem 
szánt terület - 
nagykiterjedésű 
sportterület 

 

4,55 0173/2
0 

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.  

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. 

alrészl
et 

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 
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Jele Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Terüle
t 

ha 

Hrsz Megjegyzés, indokolás 

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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1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bemutatása 
 
A 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről (MATrT) második 
része (II. Fejezete) szól az Országos területrendezési tervről. Az Ország Szerkezeti Tervén Köveskál község közigazgatási 
területe települési térségben,  mezőgazdasági és erdőgazdálkodási, valamint vízgazdálkodási térségben fekszik, más 
szerkezeti elem nem található.  
A MATrT negyedik része (IX. fejezete) a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve. A 10. melléklet a Balaton 
Kiemelt üdülőkörzet Szerkezeti terve. A Szerkezeti tervén a település területe  települési térségben,  mezőgazdasági és 
erdőgazdálkodási, vízgazdálkodási valamint szőlő-, gyümölcs- és kertművelésű térségben fekszik. 
A településen meglévő országos mellékutak haladnak át (Zánka-Tapolca, Kővágóörs – Balatonhenye) ezenkívül két 
földgázelosztó vezeték, térségi ivóvízvezeték és szennyvízvezeték dél felé, térségi  érinti a és az térségi kerékpárútvonal.  
 

  
OTrT Szerkezeti terv  A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti terve 

 

 

 

 
 

 

 
 
A Trtv 11.§ a-e) pontja szerinti megfelelőségek az alábbiak:  

11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a településrendezési tervben, a 90. § (2) bekezdése 
figyelembevételével *  
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a) *  az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület övezetet a térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint 
az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell, meglévő és tervezett erdő övezetként 
differenciáltan lehatárolni; 

b) *  a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni, a fennmaradó részen 
nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki; 
 
Az erdők övezetére vonatkozó megfeleltetési szabály:  
"29. § *  Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési tervében legalább 95%-ban erdőterület 
övezetbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről 
és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti 
Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség 
területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni." 
 
Az OTrT által kijelölt mezőgazdasági térség területe: 1086 ha. A településszerkezeti terv a térség  területé 1049,82 ha 
mezőgazdasági területet (Általános mezőgazdasági terület, általános korlátozott használatú mezőgazdasági terület, általános 
és kertes borvidéki mezőgazdasági terület) jelölt ki, mely 96,66 %. A fennmaradó területen nagyvárosias lakóterületet és 
vegyes területet nem jelöl ki. 
 
A BKÜTrT (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési terv) által kijelölt mezőgazdasági térség területe: 795 ha.  
"50.§ (2) c) *  a mezőgazdasági térség területét elsődlegesen általános mezőgazdasági terület, tájgazdálkodási mezőgazdasági terület 
vagy természetközeli terület települési övezetbe kell sorolni, továbbá mezőgazdasági térség területén új nagyvárosias lakóterület és új 
üdülőterület nem jelölhető ki;" 
A mezőgazdasági térség területét a terv mezőgazdasági területbe (Általános mezőgazdasági terület, általános korlátozott 
használatú mezőgazdasági terület és általános borvidéki mezőgazdasági terület) és természetközeli területbe sorolta.  a 
fennmaradó részen tervezett erdőterületet, kis részben falusias lakóterületet, gazdasági területet, beépítésre nem szánt 
különleges nagykiterjedésű sportterületet és közlekedési területet jelöl ki.   
A terv tájgazdálkodási mezőgazdasági területet nem jelöl ki, mivel a terv az OTÉK 2021. július 15-ig hatályos állapotú előírásai 
alapján készül.  

OTÉK 121. § (2) "A 2012. augusztus 6-át követően készült településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és 
településrendezési eszközök 2027. június 30-ig megvalósítható módosítása során a települési önkormányzat a módosítást e rendelet 

a) 2021. július 15-ig hatályos II. fejezete, valamint 1. és 2. számú melléklete és 
b) koncepció, stratégia vagy településrendezési eszköz módosításakor hatályos III. fejezete 
figyelembevételével készíti el." 

 
Az OTrT által és a  BKÜTrT (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési terv) által kijelölt erdőgazdálkodási térség: 281 
ha.  
Az erdők övezete a település területén: 281,1 ha. Az erdők övezetét ill. az adatszolgáltatásként kapott erdők területét 
teljes mértékben meglévő erdőterületbe sorolja a terv.  
Tervezett erdőként jelöli a terv belüli  a már részben erdősült és a korábban kijelölt erdőterület területének egy részét, így az 
erdőtelepítésre javasolt terület övezetét már nem sorolja erdőterületbe. 
A településszerkezeti terv a külterületen összesen 277,23 ha területet sorol erdőterületbe, mely 98,66 %-a az 
erdőgazdálkodási térségnek. A terv belterületen további 3,9 ha erdőt jelöl ki 
 
Az OTrT által kijelölt vízgazdálkodási térség területe: 6 ha. A településszerkezeti terv a területet 100 %-ban vízgazdálkodási 
területbe sorolja, megfelelve a 11.§ c) pontjának. A terv összesen 11,24 ha vízgazdálkodási területet jelöl ki.  
"a vízgazdálkodási térség területét - e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területek kivételével 
- vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, 
zöldterület, továbbá különleges beépítésre nem szánt honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú 
erdőterület övezetbe kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani;" 
 
Az ország szerkezeti terve által kijelölt települési térség területe: 72 ha, melyen belül a 11.§ d) pontja alapján a bármely 
települési területfelhasználási egység kijelölhető. A települési térség határa pontosan megegyezik a településszerkezeti terv 
meglévő belterülete által igénybevett területével. A kismértékű  tervezett új beépítésre szánt területek a települési térséghez 
szervesen kapcsolódnak.  
 
A BKÜTrT által kijelölt Szőlő-, gyümölcs- és kertművelésű térség  területe 288 ha. A törvény 50.§ (2) d) pontja alapján:  
„d) szőlő-, gyümölcs- és kertművelésű térség területét általános mezőgazdasági terület, tájgazdálkodási mezőgazdasági terület, kertes 
mezőgazdasági terület vagy természetközeli terület övezetbe kell sorolni az e törvény által lehatárolt kertes mezőgazdasági terület övezete 
és a területrendezésért felelős miniszter 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendeletében lehatárolt általános mezőgazdasági terület 
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övezete, továbbá a valós területhasználat alapján, azzal, hogy a térség területén nagyvárosias lakóterület és üdülőterület nem jelölhető 
ki;" 
A térség területét a terv általános borvidéki mezőgazdasági területbe és kertes borvidéki területbe sorolja, mivel a térség 
területe egyben a Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete is.  

A BKÜTrT által kijelölt Vízgazdálkodási  térség  területe 6 ha. A törvény 50.§ (2) e) pontja alapján:  
„e)   a vízgazdálkodási térség területét vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület vagy természetközeli terület övezetbe 
kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani;" 
A településszerkezeti terv a területet vízgazdálkodási területbe sorolja, továbbá minden további vízfolyást, és árkot 
vízgazdálkodási területként jelöl.  

A BKÜTrT által kijelölt Sajátos területfelhasználású  térség  területe 3 ha. A törvény 50.§ (2) i) pontja alapján:  
„i) a sajátos területfelhasználású térség területe - legfeljebb 5% eltéréssel - különleges beépítésre nem szánt, valamint közlekedési 
terület övezetbe sorolható;” 
Köveskál területére is áthúzódó Kövágóörs I. nevű homok, kvarcit bánya bányatelke található ezen a területen, melyet a terv 
különleges beépítésre nem szánt bányaterületként jelöl 3,46 ha területtel.  

A Trtv 11.§-ában és 50.§-ában foglalt  szabályoknak Köveskál  településszerkezeti terve megfelel. 

Az országos övezetek közül a következők fednek rá a vizsgált települések közigazgatási területére: 

Az Otrt övezetei Érintettség (Köveskál) 
1. Ökológiai hálózat magterülete (3.1.) igen 

2. Ökológiai hálózat ökológiai folyosója (3.1.) igen 

3. Ökológiai hálózat pufferterülete (3.1.) igen 
4. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3.02.) - 
5. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete* igen 
6. Erdők övezete (3.03.) igen 
7. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete* igen 
8. Tájképvédelmi terület övezete* igen 
9. Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete (3.04.) igen 
10. Vízminőség-védelmi terület övezete* igen 
11. Nagyvízi meder övezete* - 
12. VTT tározók övezete* - 
13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete (3.05.) - 

* az övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet állapítja meg.
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Az Országos ökológiai hálózat magterületét, ökológiai folyosóját és pufferterületét az adatszolgáltatás szerint veszi 
figyelembe a terv. A magterületet erdőterületbe és korlátozott használatú mezőgazdasági területbe, az ökológiai folyosó a 
vízfolyás mentén erdőterületbe lett besorolva. A magterület kis részben ráfed a belterületi falusias lakóterületre és a volt 
vásártér területére is, mely már beépítésre szánt különleges terület, a szabályozási terven megtartandó zöldfelületként 
szabályozandó. Nagyon kis részben pontosításra kerül, 0,35 ha-al kisebb belterületi részt fed le a magterület. A magterület 
Köveskálon 699,68 ha, így a pontosítás területe mindössze 0,05 %. A pontosítás indoka, hogy a falusi lakóterület Lf8 építési 
övezetében a telkek beépítése ellehetetlenülne. A szabályozási terven a lakótelkek magterületre eső hátsó része 
zöldfelületként megtartandó terület. Ennek a vonala kerül meghosszabbításra a Klak építési övezet területére is 
 

 

   
A magterület pontosítása (az eltérés - 3539 m2, - 0,05 %) 

 
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete mezőgazdasági területbe sorolt, kiváló termőhelyi adottságú szántók területe 
nem érinti a települést.  
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Jó termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

Erdők övezete Erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete 

Az Erdők övezetét teljes egészében meglévő erdőterületbe sorolja a terv. 

Az Erdőtelepítésre javasolt terület övezete érinti ugyan a település területét, azonban az erdősítésre javasolt területet 
(tervezett erdőterület)  a terv a már erdősült vagy  erdősödő területeken jelöl.  A korábbi erdősítési javaslatok egy részét is 
megtartja a terv.  

A Tájképvédelmi terület övezetét a terv az adatszolgáltatás szerint határolja le a terv és az egész települést érinti. 
A tájképvédelmi övezet területi lehatárolását és övezeti szabályait a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet állapítja meg: 

4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg
kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz
megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység
és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása, valamint
a tájba illesztés biztosítása érdekében - a településkép védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott
jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - meg kell határozni
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait,
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi rendeletben (a
továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket.
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
előírások alkalmazásával engedélyezhető.
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, továbbá
az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki
megoldások alkalmazásával kell megvalósítani.

A fenti előírásokat az új terv és a hatályos településképi rendelet teljesíti. 

Világörökségi és világörökség várományos terület övezete érinti a teljes települést. 
Világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 3.§ (4) bekezdés szerinti elvárások:  

„(4) *  A világörökségi és a Világörökség Jegyzékbe jelölendő várományos terület használata, bemutatása és fejlesztése az 1. § (2) 
bekezdés szerinti védettségre tekintettel, egységes kezelési elvek alapján, átláthatóan, a világörökségi címhez méltó módon történhet, így 
különösen 

a) a helyszínnek meg kell őriznie eredeti értékeit, egységes látképét, történeti környezetbe ágyazott, illetve egyedi megjelenését
különösen a - nappali és éjszakai - látvány, a térbeli kapcsolatok és arányok tekintetében, 

b) ne veszélyeztesse a helyszín hitelességét, sértetlen fennmaradását és integritását, továbbá ne eredményezze a világörökségi
értékek károsodását és a károsodás veszélyét ne idézze elő, 

c) méltón illeszkedjen a terület kulturális, történeti, természeti értékeihez,
d) ne okozza akár közvetlenül, akár közvetve az egyetemes és nemzeti értékek csökkenését, értékvesztését,
e) érvényesüljön a közérdeknek megfelelő és hiteles, a világörökségi helyszínhez méltó funkció és jelleg,
f) biztosított legyen a világörökségi értékekhez való hozzáférés, a megközelíthetőség és a zavartalan látogatás.”

A Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015. (VI.2.) MVM rendelet mellékletében szereplő 3. 
Balaton-felvidéki kultúrtáj alatt, a Tapolcai-medence és Káli medence tájegységben szerepel Köveskál.  
A terv törekszik a természeti adottságokkal összhangban lévő tájszerkezet megőrzésére, a területfelhasználás rendszerének 
kialakításával lehetővé teszi a természeti értékek védelmét. A terv a kialakult történeti településkaraktert, 
településszerkezetet, beépítettséget veszi figyelembe, így a harmonikus településképi-tájképi karakter szerves egységének 
megőrzése biztosított. 
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Az Vízminőség-védelmi terület övezete alá tartozik a teljes település. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Hatósági Osztálya adatszolgáltatása alapján a terület érintett A Kővágóörs K-6 jelű ásványvízkút (Cédrus-forrás) 
hidrogeológiai "B" védőterületével és -idomával. Az övezetre térképi adatszolgáltatás nem érkezett. 

A BKÜTrT övezetei közül a következők érintik Balatonfőkajár települést 
BKÜTrT övezetek Érintettség  
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete igen 
Tómeder övezete - 
Általános mezőgazdasági terület övezete* igen 
Kertes mezőgazdasági terület övezete igen 
Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete igen 
Ásványi nyersanyagvagyonnal érintett települések övezete* igen 
Rendszeresen belvízjárta területek övezete* igen 
Földtani veszélyforrás terület övezete* - 
Vízerózióval érintett területek övezete* igen 

* az övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet állapítja meg.

A Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét (mely gyakorlatilag megegyezik a korábbi Térségi 
jelentőségű tájképvédelmi terület övezetével) a terv az adatszolgáltatás szerint határolja le a terv az alábbi kivétellel: 
Az A2 jelű módosítás (új beépítésre szánt falusias lakóterület) kijelölésénél kerül pontosításra 210 m2-el (az alábbi ábrán 
külön jelölt háromszög alakú terület). 
Az övezet területe itt a  belterület nyugati szélén egy különálló keskenyedő területet ábrázol, ez a furcsa terület fed rá kissé a 
kialakítandó lakóterület északi telkére. Mivel jelentős tájképi szerepe nincs ennek a keskeny, semmilyen természetes határhoz 
nem igazodó területnek, az övezetből kivezetésre javasolható terület (0,9.ha). A terv azonban csak a 210 m2-es pontosítást 
tartalmazza.  

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete a pontosítással (ortofotón) 
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    A 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének pontosítása 
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A vonatkozó törvényi szabályok az alábbiak: 
„81. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete tekintetében a 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri 

rendeletben a tájképvédelmi terület övezetére meghatározott övezeti előírások mellett – a bányászatra vonatkozó rendelkezés 
kivételével – a (2) és (3) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazandó. 

(2) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetén:
a) új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;
b) 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; 
c) a látványvédelmet a településképi követelményekben és a településrendezési tervben biztosítani kell;
d) a kialakult geomorfológiai formák természetes domborzati adottságai és láthatósága megőrzendők.
(3) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetén:
a) új épület vagy építmény elhelyezése tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a táji és tájképi értékek és az egyedi tájértékek

megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a helyi építészeti hagyományok követése mellett, a beépítésre nem szánt területen a telek a 
meglévő beépítéshez igazodó, de legfeljebb 3%-os beépítésével történhet; 

b) új üzemanyagtöltő állomás és hulladékkezelő létesítmény – a komposztáló telepet és az átrakóállomást kivéve – nem létesíthető;
c) csarnok nem helyezhető el;
d) az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű helyezhető el épületre felszerelten;
e) új külfejtéses művelésű bányatelek nem állapítható meg, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető,

célkitermelőhely nem létesíthető, felszíni tájsebeket rendezni kell.” 

Az övezet területén került kijelölésre a belterület keleti határán a temető déli szomszédságában a különleges beépítésre nem 
szánt nagykiterjedésű sportterület, a meglévő lovas legelő területén (Kb-nsp övezet). A területen  a meglévő lovasturisztikai 
tevékenységet szeretnék fejleszteni, lovardával, istállóval, fogadóépülettel illetve a tulajdonos számára lakóépület építéssel. 
Mivel a területen csak 3 % lehet a beépítés mértéke, ezért a létesítéshez szükséges méretű övezet került kijelölésre (4,55 
ha). Az építés lehetséges helyét a szabályozási terv kijelöli, a már karámként igénybevett terület figyelembevételével. Az 
épületeken kívüli terület legelő maradna, csak a terület északnyugati részén került kijelölésre parkoló terület. A településképi 
rendelet előírásaival és a településképi véleményezéssel biztosítható az épületek tájbaillesztése, így a vonatkozó 
előírásoknak a terület kijelölése megfelel.  

Ásványi nyersanyagvagyon övezete csak települési érintettséget jelöl. Az övezetet a településrendezési eszközökben kell 
tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály adatszolgáltatása 
alapján feltüntetésre került a Kővágóörs I. bányatelek vonatkozó részlete a település déli határánál. A Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Bányászati Osztályának előzetes véleménye szerint Köveskálon működő bányatelek található (Kővágóörs I. 
– homok, kvarcit). A kővágóörsi bányatelek húzódik át a déli határon fekvő 0161/1 hrsz-ú telekre, mely kivett anyagbánya. A
területet tervezett erdőként jelölte ki a hatályos terv, jelen terv pedig különleges beépítésre nem szánt bányaterületként
határozza meg. A korábbi kijelölés és a helyhez kötöttség ténye miatt, továbbá a 1993. évi XLVIII. törvény (Bányászati
törvény.) 39. § (3) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a jelen tervben történő kijelölés megfelel a jogszabályoknak

Vízminőségvédelmi terület övezete érinti a teljes települést, mely a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
adatszolgáltatása alapján nyílt karsztos területeken fokozottan érzékeny terület, a többi területen érzékeny terület. Emellett a 
település déli része érintett a Kővágóörsről áthúzódó hidrogeológiai "B" védőterülettel és védőidommal. Az érintett  
hidrogeológiai B védőidom kizárólag olyan mezőgazdasági területeket és a különleges beépítésre nem szánt bányaterületet 
fed le, melyeken épület nem helyezhető el, így ezek a területfelhasználások a felszín alatti vizeket nem veszélyezteti.  
Az érintett hrsz-ok: 0158, 0161/1, 0161/2, 0162, 0163/3, 0163/4, 0163/5, 0163/6, 0163/7, 0164, 0168.  

Vízerórziónak kitett terület érinti a zártkerti településrészt, valamint a keleti külterület kisebb hányadát. Vonatkozó 
rendelkezések a 9/2019. (VI.14.) MVM rendeletben a következők: 

„12. § A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben a vízeróziónak kitett terület övezetben a következő előírások alkalmazandók: 
a) az erózió mértékét a földhasznosítás tudatos megválasztásával, meliorációs talajvédelmi beavatkozások megvalósításával, talajvédő

agrotechnikai eljárások alkalmazásával, vízelvezetők, sáncok kialakításával, a leginkább veszélyeztetett területek - kivéve a borszőlő 
termőhelyi kataszteri területek - erdősítésével vagy a telek legalább 80%-os növényzetborításával kell csökkenteni; 

b) a lefolyó vizeket természetes felszíni víz medrébe kell vezetni, ha azonban ennek befogadása korlátozott, akkor tároló vagy tározó
műtárgyban kell gyűjteni a vizeket, és késleltetve, fékezetten lehet, a felszíni vízelvezető hálózat kezelőjének engedélyében 
meghatározottak szerint, a települési - ennek hiányában a balatoni - főépítész hozzájárulásával a közterületi felszíni vízelvezető 
rendszerbe vezetni azzal, hogy az élővízbe vagy zárt tározóba vezetett vizek számára ülepítőteret kell biztosítani, amelynek a folyamatos 
tisztán tartásáról az érintett terület tulajdonosának gondoskodnia kell; 
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c) új beépítés csak akkor valósítható meg, ha a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető a befogadóig; 
d) a meglévő vízelvezető rendszereket meg kell őrizni, azokat elépíteni, leválasztani, megszüntetni tilos, felújításukról szükség esetén 

gondoskodni kell.” 
A területeken kertes és korlátozott használatú általános mezőgazdasági területek lettek kijelölve, melyek eleget tesznek az 
előírásoknak. 
 

 
Vízerórziónak kitett terület 

 
Rendszeresen belvízjárta terület övezete érinti a külterület déli részén a Kornyi tó áthúzódó területét, melyet 
vízgazdálkodási területként jelöl ki a terv. A 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet a következőket tartalmazza: 

9. § (1) A rendszeresen belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a működési területével 
érintett vízügyi igazgatási szerv a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul. 

(2) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések településrendezési eszközeiben a rendszeresen belvízjárta terület 
övezet területén az (1) bekezdésben foglalt előírások mellett a következő előírások alkalmazandók: 

a) a településrendezési eszközökben a természetvédelmi szempontokkal összhangban kell szabályozni a régészeti lelőhelyek 
leletmentését és bemutatását lehetővé tevő építmény, a horgászturizmust szolgáló esőbeálló jellegű építmény, továbbá a legkevesebb 5 
ha területű rét vagy legelő művelésű ágú telken a legeltetést biztosító, állatállomány szállásául szolgáló hagyományos istállóépület, 
valamint a strand működtetéséhez szükséges építmény elhelyezésének a feltételeit, 

b) az a) pontban fel nem sorolt építmény a helyi építési szabályzatnak megfelelően, a vízügyi igazgatási szerv hozzájárulásával építhető 
vagy bővíthető; 

c) új vegyszertároló, üzemanyagtöltő állomás, hulladékkezelő létesítmény, valamint szennyvízürítő nem létesíthető. 
A tervi kijelölés a fentieknek megfelel.  
 
A BKÜTrT által kijelölt Általános mezőgazdasági terület övezete 942 ha. A 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet a következő  
szabályt mondja ki: 

„13. § 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. A fennmaradó területen nem jelölhető ki az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés a) és b) pontja, 
valamint a 30/B. § (2) bekezdés i) pontja szerinti építési övezet, valamint övezet." 
 
A településszerkezeti terven a kijelölt általános mezőgazdasági terület övezetből 905,49 ha terület általános mezőgazdasági 
területbe, általános korlátozott használatú mezőgazdasági területbe, általános borvidéki mezőgazdasági területbe, 
közlekedési területbe és természetközeli területbe került. Tehát  96,12%-ban az előírásnak megfelelő területfelhasználás 
került kijelölésre. 
A 3,88 % eltérést jelentő területen tervezett erdőterület, kertes borvidéki mezőgazdasági terület, kis beépítésre szánt terület 
(falusias lakóterület) , korábban kijelölt gazdasági terület, vízgazdálkodási terület valamint beépítésre nem szánt 
nagykiterjedésű sportterület került  kijelölésre. 
 Az arányszám és kijelölés megfelel a BKÜTrT előírásainak.   
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Az általános mezőgazdasági terület övezete (az övezeten belüli területfelhasználásokkal) 

  
A BKÜTrT által kijelölt Kertes mezőgazdasági terület övezete 141 ha. A vonatkozó előírás az alábbi:  

„84. § (1) A kertes mezőgazdasági terület övezetét a településrendezési terv készítésénél kertes mezőgazdasági terület vagy 
tájgazdálkodási mezőgazdasági terület, országos jelentőségű védett természeti területen tájgazdálkodási mezőgazdasági terület 
övezetbe kell sorolni. Az övezet területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb 5%-kal, ezenfelül csak közlekedési 
területbe sorolás céljából az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal egyetértése esetén módosítható. 

(2) Kertes mezőgazdasági terület övezetén: 
a) beépítésre szánt terület és belterület nem jelölhető ki;" 

A kertes mezőgazdasági terület lehatárolását a terv a zártkert határának megfelelően pontosítja. Összesen 136  ha került 
kijelölésre, mely a BKÜTrT szerinti  terület  96,45 %-a, amely- 3,55 % eltérést eredményez.  

A kertes mezőgazdasági terület területét a terv kertes borvidéki mezőgazdasági területbe sorolja, mivel a tájgazdálkodási 
területet majd csak a településterv jelölhet ki, a jelen terv az OTÉK 2021. július 15-ig hatályos állapota alapján készül.  

OTÉK 121. § (2) "A 2012. augusztus 6-át követően készült településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és 
településrendezési eszközök 2027. június 30-ig megvalósítható módosítása során a települési önkormányzat a módosítást e rendelet 

a) 2021. július 15-ig hatályos II. fejezete, valamint 1. és 2. számú melléklete és 
b) koncepció, stratégia vagy településrendezési eszköz módosításakor hatályos III. fejezete 
figyelembevételével készíti el." 
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Kertes mezőgazdasági terület övezete 

 
A BKÜTrT által kijelölt Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete 389 ha. Az övezet területét a terv általános borvidéki 
mezőgazdasági területbe és kertes borvidéki mezőgazdasági sorolja. A vonatkozó előírás az alábbi:  

„87. § (1) A borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezetén: 
a) új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 
b) telek belterületbe nem vonható;” 

A terv megfelel a fenti előírásoknak.  

 
Borszőlő kataszteri terület övezete 
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Egyéb előírások betartásának igazolása 

Mivel új beépítésre szánt terület is kjelölésre  kerül, összesen 0,99 ha területtel. (ld. 1.2. fejezet táblázatai), a beépítésre 
nem szánt területek minimálisan  növekednek, ezért figyelembe kell venni Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló a 2018. évi CXXXIX. törvény 12.§-ának előírásait:  

12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési tervben új beépítésre szánt területet
a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: *  

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését, és
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 környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős terület.

(2) *  Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell mérlegelni, ha a c) pont szerinti meglévő
beépítésre szánt terület - tervezett rendeltetésnek megfelelő - igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható 
költsége miatt. 

(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 védelmi célú erdőterületet - kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy védelmi célú erdőterület 
kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a 
védelmi célú erdőterületet a település arra alkalmas más területén kell kijelölni. 

A fenti feltételekből az a) és b) pont egyszerűen teljesül, miután az új beépítésre szánt terület a települési területhez 
csatlakozik, a belterület szélén van.  
A c) pont teljesülése: önkormányzati tulajdonú beépítetlen lakótelek jelenleg nincs a belterületen. Nagyobb beépítetlen telek 
(magántulajdonban) az északi részen található 518/1 hrsz-ú telek, ennek telekalakítása várhatóan megkezdődik, de már a 
tervezet szerinti nagyobb minimális telekméret figyelembevételével. A belterület keleti oldalán is van két nagyobb beépítetlen 
telek, itt nagyon alacsony a beépítettség és nagy  a telekméret, a Hegyestűre történő rálátás miatt rendkívül frekventált telkek. 
A Vadvirág utca két oldalán is vannak még beépítetlen telkek, itt több telek egy magántulajdonos kezében van, aki jelenleg 
nem tervezi értékesíteni, vagy beépíteni a telkeit. A Fő utca mentén is hasonló a helyzet. Az önkormányzat pedig szeretne a 
fiatalok helyben tartására, vagy családok letelepítésére önkormányzati telkeket felajánlani. Erre a célra és jó adottságú telke 
az önkormányzatnak a 0286/3 hrsz.-ú telek (A2), a 0296/15 hrsz-ú telek felosztásakor pedig 3 telek jut az önkormányzat 
birtokába. Más beépítetlen telek megszerzése a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően aránytalanul nagy teher lenne az 
önkormányzat számára.  
A (3) bekezdés a beépítésre szánt területnövekményre határozza meg az új zöldterületi létesítési kötelezettséget. A 
területnövekmény 0,99-0,66= 0,33 ha, melynek 5 %-a 0,0165 ha (165 m2) lenne. A terv összességében 0,838 ha új 
zöldterületet jelöl ki.  
Köveskál nem parti vagy partközeli település így nem kell a BKÜTrT 67.§ -a szeirnti 10 % zöldterületet kijelölni.  

A zöldterületek arányának meg kell felelnie az MATrT 51.§ (1) bekezdés szerinti aránynak. Az összes zöldterület területe a 
felülvizsgálat tervben 3,17 ha. Az összes beépítésre szánt terület: 53,99 ha. Ennek 5%-a 2,7 ha. Mivel a 3,17 ha > 2,7 ha, 
ezért a zöldterület kijelölés megfelel az 51.§ (1) bekezdésnek. A tényleges zöldfelületi arány 5,87 %. 

Zöldterület egy esetben kerül átsorolásra, a D8 jelű módosítás a 91/2 hrsz-ú kivett vízmű telek beépítésre nem szánt 
különleges közmű területbe kerül besorolásra, mely 0,002 ha (25 m2). A módosítás a BKÜTrT 63.§-ban foglalt szabályoknak 
megfelel, hiszen a terv az új zöldterületek közül 0,608 ha van jelenleg is önkormányzati tulajdonban. Az újonnan kilakított 
zöldterületek előnyősebb funkciót töltenek be, mint pl. az ott lévő vízműterület.  

Összefoglalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálat szerinti településszerkezeti terv az Ország Szerkezeti Tervével 
a BKÜ Szerkezeti tervével, a települést érintő országos és térségi övezetekkel, és a rájuk vonatkozó szabályokkal 
összhangban készült. A terv összhangban van a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
(Trtv) szóló 2018. évi CXXXIX. törvény egyéb előírásaival is. 
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15/2019 (XII. 13.) önk. rendelete Veszprém megye területrendezési tervéről 
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019 év végén fogadta el az MATrT-nek is megfelelő új Veszprém Megyei 
Területrendezési Tervet (VMTrT). A terv, tekintettel a BKÜTrT által meghatározottakra, az azzal egybehangzó információkat 
(szerkezeti terv, általános övezetek) nem közöl, viszont több egyedi övezet is érinti a település területét.  
A megye területrendezési terve által kijelölt övezetek közül Köveskál közigazgatási területét a következő, figyelembeveendő 
övezetek érintik: 

o Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének övezete
o Együtt tervezendő térségek övezet – Tapolca várostérsége
o Együtt tervezendő térségek övezet – Az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program érdekében

együttműködő települések övezete

A Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületeinek övezete érinti Köveskál területét.  
A rendelet övezetre vonatkozó szabálya: 
„11.§ (2) a) Az övezet által érintett települések területén turisztikai-, rekreációs célú beépítésre szánt és beépítésre nem szánt 
különleges terület területfelhasználási egység akkor jelölhető ki, ha az új terület kijelölése nem érinti a védelmi övezetekkel 
lehatárolt területeket (az ökológiai hálózat magterülete, az ökológiai folyosójának övezete, a kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete, az erdők övezete, a vízminőségvédelmi terület övezete, valamint a nagyvízi meder övezete) által érintett 
területeket és nem ellentétes más jogszabály előírásaival. 
b) Az övezettel érintett települések településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája, valamint
településrendezési eszközei készítése, felülvizsgálata, valamint módosítása során biztosítani kell a vonalas nyomvonalak
(kerékpárutak, túraútvonalak) folytonosságát.
c) A környezeti állapot megőrzése érdekében a térségi övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek
készítése során a rekreációs célú területeken indokolt csendes övezet kijelölése.”

Köveskálon nem kerül kijelölésre turisztikai-rekreációs célú különleges terület.  
A térségi kerékpárutat a BKÜTrT-nek megfelelően jelöli a terv, más – turisztikai -  vonalas nyomvonal nem kerül kijelölésre. 

Együtt tervezendő térségek övezet – Veszprém megye várostérségének övezete 
A rendelet övezetre vonatkozó szabálya: 
„12.§ (2) b)Településrendezési eszközöket és településfejlesztési dokumentumokat az adott várostérségre kitekintéssel kell 
előkészíteni.”  
A vizsgált település Tapolca várostérségéhez tartozik. A készülő  településfejlesztési koncepció megfelel a fenti szabálynak.  

Együtt tervezendő térségek övezet – Az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program érdekében együttműködő 
települések övezete 
„13.§ (2) b) Az övezet által érintett települések az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program sikere érdekében 
középtávú településfejlesztési dokumentumaik tartalmát – a térség egésze fejlesztése, a területi potenciálok sokoldalú 
kihasználása, illetve a párhuzamosságok kiküszöbölése érdekében – hangolják össze.” 
A készülő településfejlesztési koncepció megfelel az övezetre vonatkozó szabálynak.   
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1.2.3. A szerkezeti tervi változásoknak és a településfejlesztési koncepció összhangjának bemutatása 

A készülő Településfejlesztési Koncepció egyik fontos célja a  „Demográfiai viszonyok tudatos alakítása „, melyen belül „A 
település kiemelten fontosnak tartja az innen történő elvándorlás megállítását, a fiatalok számára a helyben maradásra, az 
iskolák, az egyetem elvégzése után a hazatérésre ösztönző feltételek kialakítását, képzett, világlátott fiatalok vidékre 
költözésének segítését, a gazdálkodás és a vidéki élet vállalásával összekötött gyerekvállalás segítésével a demográfiai 
egyensúly helyreállítását.” 
A fenti célt szolgálják a minimális mértékű új lakóterület kijelölések is, melyekkel 12 új telek jöhet létre. Ezzel biztosítható a 
fiatalok helybentartása és esetleges betelepülő családok számára lakótelek biztosítása.  

Szintén fontos célja a koncepciónak a Minőségi turizmus, a turisztikai kínálat bővítése. Ezzel kapcsolatban említi a 
lovasturizmust és kerékpárturizmust, valamint a borturizmust is.  
A terv kijelöli a térségi kerékpárutat a BKÜTrT szerkezeti terv alapján, mely a tapolcai út mentén halad Szentbékkálla felől, 
majd a Henyei út mentén folytatódik Balatonhenyére.  
A lovasturizmus fejlesztését szolgálja a D13 jelű módosítás, ahol a Fő utcától délre a temető alatt a 0173/20 hrsz-ú legelő 
területén meglévő lovagoltatási tevékenység fejlesztése történik. különleges beépítésre nem szánt nagykiterjedésű 
sportterület kerül kijelölésre, lovasturisztikai építmények (lovarda, istálló) és a tulajdonos számára lakóépület létesítésével.  
A szabályozás kiemelten támogatja a szőlőterületehez kapcsolódó borturizmus fejlesztését, mivel az általános borvidéki és 
kertes borvidéki mezőgazdasági terület övezeteiben csak a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást és a borturizmust 
szolgáló épületek létesíthetők.  

Szőlészet, borászat - A szőlőterületek megőrzése 
A szőlőterületek megőrzését szolgálja a BKÜTrT előírásainak megfelelve, hogy a borszőlőkataszteri övezet területét 
általános borvidéki mezőgazdasági területbe és kertes borvidéki mezőgazdasági sorolja. Ezeken a területeken építeni csak 
80 %-ban szőlőműveléssel hasznosított telekre szabad.  

Tudatos tájhasználat fejlesztése 
Köveskál tájhasználatát a terv a kialakult táji-természeti adottságokhoz és tájszerkezethez igazodva határozta meg, de 
egyértelművé tette a mezőgazdasági területek sajátos területfelhasználásait. 
A terv a mezőgazdasági területeket három sajátos területfelhasználási egységbe sorolja a történeti tájhasználat, a termőhelyi 
adottságok és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén lévő természeti-táji értékek figyelembe vételével.  
A településszerkezeti terv területfelhasználási rendszere a település területén lévő táji-természeti értékeket maximális 
mértékben figyelembe veszi a mezőgazdasági területek differenciált szabályozásával és az összes erdőterület megtartásával, 
így biztosítva a táj jellegének megőrzését és a természeti értékek védelmét.  

Vonzó és energiahatékony épített környezet, táj- és településkép 
„A vonzó településkép megteremtése érdekében elengedhetetlen a zöldterületek megóvása, további fejlesztése” 
A terv megtartja a hatályos terven kijelölt zöldterületeket és további új zöldterületeket jelöl ki.  
A HÉSZ a kialakult lakóterületek szabályozását megtartja, a beépítési intenzitást nem emeli, az egy telken elhelyezhető 
lakóépület alapterületét korlátozza.  A tájkép, településkép védelmét és az épített környezeti értékek védelmét olyan 
szabályozással biztosítja a terv, amely lehetőséget ad a településkép és a tájkép harmonikus egységének megőrzésére. 
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2. SZAKÁGI JAVASLATOK

2.1 TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 

2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 

Köveskál tájhasználatát a terv a kialakult táji-természeti adottságokhoz és tájszerkezethez igazodva határozta meg, de 
egyértelművé tette a mezőgazdasági területek sajátos területfelhasználásait. A Balaton-felvidékre jellemzően változatos, 
erdők és nagyobb szántó és gyepterületek váltakozása jellemzi a tájat. Nagyobb összefüggő gyepterületek a belterülettől 
délre, délnyugatra találhatóak. A hagyományos történeti tájhasználat, tájkarakter még megtalálható, mivel a történeti 
szőlőhegy őrzi a hagyományos beépítettségét, telekszerkezetét és hagyományos vegyes kertes használatát. 
A terv a mezőgazdasági területeket három sajátos területfelhasználási egységbe sorolja a történeti tájhasználat, a termőhelyi 
adottságok és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén lévő természeti-táji értékek figyelembe vételével. Mivel Köveskál 
teljes közigazgatási területe a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet része így a mezőgazdasági területek szabályozásánál a MATrT 
Balatoni Kiemelt Üdülőkörzetre érvényes törvényi előírásait illetve az azt kiegészítő MVM rendeletet is figyelembe kell venni. 
Fontos figyelembe venni továbbá, hogy a település teljes közigazgatási területe a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik. 

Az általános mezőgazdasági területbe (Má) meghatározóan az árutermelő gazdálkodásra alkalmas szántóterületek 
tartoznak. Az általános mezőgazdasági területek jellemzően az ökológiai hálózat pufferterületébe tartoznak. Általános 
mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját 
termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmények helyezhetők el. Az MATrT szabályai  alapján  országos 
jelentőségű védett természeti területen szántó művelési ágú területek nem építhetők be, de általános mezőgazdasági 
területen gyep, gyümölcsös, szőlőművelés kialakítása esetén a vonatkozó MVM rendelettel összehangban lehet épületeket 
létesíteni.  Az új HÉSZ a beépíthetőséget a 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 14.§-a szerint az adott művelési ághoz igazítja, 
azonban az MVM rendeletben megengedett beépítési lehetőségeket jelentősen szigorítja, a hatályos HÉSZ-ben lévő 
paraméterek megtartásával. 
A beépített bruttó alapterület gyep, illetve rét legelő esetén legfeljebb 300 m2, gyümölcs és szőlő esetén legfeljebb 90 m2 
lehet. A szomszédos Kékkútnál a BFNP Igazgatósággal többször egyeztetett előírások Köveskálra is hasonlóan alkalmazásra 
kerülnek, így pl. az elhelyezésre kerülő épületeket max. 1000 m2 területen ligetes fásítással vagy gyümölcsfákkal kell 
körbevenni. Köveskál mezőgazdasági területein a HÉSZ nem ad lehetőséget birtokközpont kialakítására. 

Általános korlátozott használatú mezőgazdasági területekbe jellemzően az országos ökológiai hálózat magterületébe és 
a Natura 2000 területbe tartozó rét és legelőterületek kerülnek, ezzel is biztosítva a magterületek, illetve a természetes, 
természetközeli gyepes élőhelyek védelmét, a település területén a mozaikos tájkarakter megőrzését.  
Ez a területfelhasználási egység tehát a változatos Balaton-felvidéki táj védelmét szolgálja és biztosítja a történeti 
tájhasználat, mint kialakult állapot fenntartását. Hasonlóan szabályozza a hatályos terv is ezeket a területeket Má-k 
mezőgazdasági korlátozott használatú övezetként. A HÉSZ általános korlátozott használatú mezőgazdasági területként 
épületek építésére nem ad lehetőséget, azonban a természetvédelmi kezelés építményei elhelyezhetők. Ebbe a 
területfelhasználási egységbe tartozik a Natura 2000 terület túlnyomó része is.  

Általános borvidéki mezőgazdasági terület 
A MATrT -vel összhangban Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete és az Általános mezőgazdasági terület alapján 
kijelölt területfelhasználási egység. Ilyen területfelhasználási egységek a történeti szőlőhegy határain északon és déli részén, 
valamint a települést keleti-nyugati irányban átszelő közút Zánka felöli részén az út két oldalán találhatók.  Megjegyezhető, 
hogy ezen területek nagy része nem szőlőterületként hasznosított, pl.  nagyobb táblás, magterületbe tartozó rétek is ebbe a 
területbe tartoznak. A hatályos tervhez képest a szőlőkataszteri területek nem változtak, és az I. osztályú szőlőkataszterbe 
tartoznak. Ebben a tájszerkezeti egységben csak a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást és a borturizmust szolgáló 
épületek létesíthetők a 2 ha-t elérő telkeken, ha a földrészletek területe legalább 80 %-ban szőlőműveléssel hasznosul. Az 
épületek kialakítható alapterülete megegyezik a hatályos tervben előírtakkal (120 m2 alapterület). Ezek a szabályok a MATrT-
ben előírt szabályoknál lényegesen szigorúbbak.  

Kertes borvidéki mezőgazdasági terület 
Kertes borvidéki mezőgazdasági terület a település északnyugati részén található szőlőhegy majdnem teljes területe és a 
nyugati határon található kisebb terület, mely főként a hagyományos zártkerti terület és borszőlő termőhelyi kataszteri terület 
egyben. Ebben a területfelhasználási egységben csak a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy borturizmust 
szolgáló épület létesíthető. Az elmúlt években jelentősen megnőtt az igény a zártkerti telkek minél nagyobb beépítésére, 
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hasznosítására, így szükség volt az eddig is szigorú előírások kiegészítésére, a nem elhelyezhető funkciók felsorolására, 
mely funkciókra a rendeltetések sem módosíthatók. Az épületek alapterülete a hatályos HÉSZ szerinti legfeljebb 90 m2 marad. 
Szintén javasolt a telekalakítás szigorítása a célból, hogy a kisebb telkek összevonásával és újraosztásával ne jöhessen létre 
nagyobb számú  telek, ezáltal megakadályozható a zártkertek további felaprózódása.   

 
Kertes mezőgazdasági terület 
Kertes mezőgazdasági terület csak a belterületen szabályozott,  a nyugati részén a Bozót utca menti és a belterület keleti 
határán a Fő út két oldalán elterülő kiskertek területe, melyeken beépítés nem lehetséges.   
 
Erdőterület 
Az Erdők övezete szerinti, azaz az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőket a terv teljes egészében erdőterületbe 
sorolta, kiegészítve a már beerdősödött vagy erdősülő területekkel. A hatályos tervben tervezett erdők nagy része az BKÜTrT 
Szerkezeti tervén jelölt mezőgazdasági térségnek ill. az általános mezőgazdasági övezetnek megfelelően mezőgazdasági 
területbe kerülnek. Az erdőket a szerkezeti terv nem különbözteti meg az erdőgazdálkodási rendeltetésük szerint, mivel az 
erdők elsődleges rendeltetésének nincs tájszerkezeti jelentősége. A Szabályozási terv azonban csak védelmi célú erdő 
övezetet jelöl ki, melyben épület nem létesíthető. Ennek meghatározó oka, hogy az összes erdőterület természetvédelmi 
oltalom alatt áll a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részeként, így az összes erdő védett erdőnek minősül. Épületnek nem 
minősülő építmények a természetvédelmi kezelési tervvel összhangban csak természetvédelmi kezelési, bemutatási, illetve 
erdészeti céllal létesíthetők.  
A hatályos terv a belterület keleti részén is kijelölt tervezett erdőket, melyek nagy része az új tervben is tervezett erdőterületben 
marad. A Településszerkezeti terv megkülönbözteti az MATrT előírásainak megfelelve a meglévő és tervezett erdőterületeket.  
 
Természetközeli terület 
Köveskál területén egy ilyen terület került kijelölésre, a Burnót-patak melletti feltöltődött tó (Tüskés-tó) területe, ahol 
építmények nem helyezhetők el.  
 
 
2.1.2. Természetvédelmi javaslatok 
 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park megalapításával a Káli-medence a legmagasabb fokú védettséget kapta meg. A Balaton-
felvidék Nemzeti Park létesítéséről szóló 31/1997. (IX.23.) KTM rendelet alapján a község teljes kül- és belterülete a nemzeti 
park része, továbbá a település északnyugati része, fokozottan védett természeti terület. A terület védetté nyilvántartásának 
célja a táj jellegének megőrzése, természeti értékeinek a felszíni és felszín alatti vizek és vízkészletek, a Balaton és 
vízgyűjtőjének, az érintett területek erdeinek, termőtalajának és más megújuló természeti erőforrásainak védelme, és a 
természetszerű gazdálkodási módok elterjesztése révén a Balaton vízminőségének javítása.  
A Nemzeti Park érintettsége miatt a település teljes közigazgatási területén biztosítja a terv a kialakult tájhasználat megőrzését 
és a természeti értékek védelmét. A belterületen a szabályozás biztosítja a településkép védelmét, a település és a táj 
harmonikus egységének megőrzését. Az erdőterületeket kizárólag védelmi erdőként szabályozza a terv, ahol épületek nem 
helyezhetők el.  
A település területén jelentős kiterjedésű Natura 2000 terület található, északon a Monostorapáti Fekete-hegy (HUBF 20007), 
déli részen a Sásdi-rétek (HUBF 20012) nevű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek fednek rá Köveskál 
területére.   
A Fekete-hegy (HUBF 20007) Natura 2000 területét (kb. 60 ha) erdőterületként és olyan korlátozott használatú 
mezőgazdasági területként jelöli a terv, ahol épületek nem létesíthetők, de a természetvédelmi kezelés épületnek nem 
minősülő építményei kialakíthatók. Az itt található tavak területét vízgazdálkodási területbe sorolja.  A terv a hatályos tervhez 
képest néhány új- Országos Erdőállomány Adattárba tartozó erdőt jelöl ki (D20 változás). A terv figyelembe vette a 2020 
júliusában jóváhagyott fenntartási tervet, az abban foglaltakkal a terv összhangban van. 
A Sásdi-rétek (HUBF 20012) Natura 2000 területét (csaknem 190 ha) jellemzően korlátozott használatú mezőgazdasági 
területként jelöli a terv (ahogy a hatályos terv is Má-k övezetként), a déli részen a Kornyi tó köveskáli részét vízgazdálkodási 
területként, tőle északnyugatra eső fásított területet tervezett erdőterületként szabályozza, azaz ezen a területen a hatályos 
tervhez képest nem történik változás.  A terv figyelembe vette a 2021 májusában jóváhagyott fenntartási tervet, az abban 
foglaltakkal a terv összhangban van.  
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A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23. § (2) bekezdése szerinti, több ex-lege oltalom alatt álló forrás 
található Köveskál területén, ezek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján: Juhászok kútja, 
Kiscsere-forrás, Nagy-Cserekút, Szőlő-kút, Városkút, Sásdi forrás, Térdes-kút, Máté forrás, Tódi-kút, Mihályné kútja, Horogi 
forrás.  Ezeket a településszerkezeti terv feltünteti. Szintén ex-lege védett a Gyöngy-tavi barlang is. Köveskál területén 
található a T-009 és a T-096 jelű jelű ( Séd-part, Horog-hegy) földtani alapszelvények, mellyel kapcsolatos hosszú távú 
természetvédelmi cél Magyarország földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánítása. 

A településszerkezeti terv területfelhasználási rendszere a település területén lévő táji-természeti értékeket maximális 
mértékben figyelembe veszi a mezőgazdasági területek differenciált szabályozásával és az összes erdőterület megtartásával, 
így biztosítva a táj jellegének megőrzését és a természeti értékek védelmét.  
 
Az Országos Ökológiai Hálózat magterülete, ökológiai folyosója és pufferterülete érinti Köveskál területét.  
A terv figyelembe veszi és feltünteti az országos ökológiai hálózat övezeteit a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
adatszolgáltatása szerint. A magterület területén a szerkezeti terv nem jelöl ki új beépítésre szánt területeket. A magterület 
övezetét kis mértékben pontosítja a terv a belterületi, már beépítésre szánt területen (részletesen ld. a 30. oldalon) 
 
A magterület jórészt erdő- és mezőgazdasági területeket fed le, az ökológiai folyosó területe tervezett erdő, kis részben 
korlátozott használatú mezőgazdasági terület, de itt található a szennyvíztisztító területe is, mely különleges beépítésre nem 
szánt terület. A pufferterület általános és kertes mezőgazdasági területekre fed rá, de a teljes belterület is ide tartozik, ami 
azért érdekes, mert a környező települések esetében a belterületek nem, vagy csak a határokon tartoznak pufferterületbe, a 
sűrűn beépített ófalu területe semmiképpen sem felel meg az MATrT 4. § 36. pontja szerinti definíciónak. A pufferterületbe 
ugyanis olyan rendeltetésű területek tartoznak, „amelyek megakadályozzák vagy mérséklik azon tevékenységek negatív 
hatását, amelyek a magterületek és az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel 
ellentétesek.”  
A pufferterület belterületi lehatárolásának felülvizsgálata indokolt lenne, mivel a belterület déli határrészén egy egészen kis 
terület nem lett csak pufferterület a magterülettel határosan. A belterületi, már beépített területeket nem igazán indokolt 
pufferterületként kezelni.  
A terv két kisebb új beépítésre szánt területet jelöl ki (A1 és A2) a 0296/15 és a 0286/3 hrsz-ú telken, melyek néhány lakótelek 
kialakítására adnak lehetőséget, kis zöldterületekkel (D1, D9) és az 0286/3 hrsz-ú telek esetében a településen folyó 
rendezetlen parkolás enyhítésére egy parkoló közlekedési területet. Az önkormányzati érdekeltségű lakóterületek a 
belterülethez szervesen kapcsolódnak, összesen 12 telek kialakíthatóságát jelentik, mely a település viszonylatában is 
csekély mértékű fejlesztési igény és más terület nem áll rendelkezésre.  
Ezzel biztosítható a fiatalok helybentartása és esetleges betelepülő családok számára lakótelek biztosítása.  
Az új beépítésre szánt területek a magterületek természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem 
veszélyeztetik. 
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A Veszprém megyei Kormányhivatal Bányászati Osztályának előzetes véleménye szerint Köveskálon kijelölt bányatelek 
található (Kővágóörs I. – homok, kvarcit). A kővágóörsi bányatelek húzódik át a déli határon fekvő 0161/1 hrsz-ú telekre, mely 
kivett anyagbánya. A területet tervezett erdőként jelölte ki a hatályos terv, jelen terv pedig különleges beépítésre nem szánt 
bányaterületként határozza meg. A területre részben a magterület, részben a pufferterület fed rá.  
A korábbi kijelölés és a helyhez kötöttség ténye miatt, továbbá a 1993. évi XLVIII. törvény (Bányászati törvény.) 39. § (3) 
bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a jelen tervben történő kijelölés megfelel a jogszabályoknak 
 

Az országos ökológiai hálózat Köveskál településrendezési eszközeiben 
 
 
2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 
 
A 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (MATrT) elfogadott új Ország Területrendezési Terve (OTrT) felhatalmazása alapján a 
9/2019. (VI.14.) MVM rendelet Köveskál teljes területét tájképvédelmi terület övezetébe sorolta be.  
A tájképvédelmi övezet területi lehatárolását és övezeti szabályait a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet állapítja meg (4. §). Az 
előírásokat az új terv és a hatályos településképi rendelet teljesíti.  
 
A település jelentős területét érinti a Balaton Kiemelet Üdülőkörzet Területrendezés Terve (a továbbiakban BKÜTrT) szerinti 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete.  
A településszerkezeti és szabályozási terv az övezet területét feltünteti. 
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OTrT Tájképvédelmi terület övezete BKÜTrT Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete 

A Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét a terv az adatszolgáltatás szerint határolja le, csupán az 
A2 jelű módosítás (új beépítésre szánt falusias lakóterület) kijelölésénél  kerül pontosításra 210 m2-el. Az itt lévő övezeti 
részterület a belterület nyugati határán egy keskeny, természetes határokhoz nem igazodó területsáv, melynek tájképi 
jelentősége csekély, ábrázolása is nehézkes, törlése javasolható (a terv csak pontosítja az övezetet). Részletes kimutatást 
ld. a  32-33. oldalon.  

A Tájképvédelmi területen bel- és külterületen egyaránt a HÉSZ a kialakult történeti településkaraktert, településszerkezetet, 
beépítettséget veszi figyelembe, így a harmonikus településképi-tájképi karakter szerves egységének megőrzése biztosított.  

A HÉSZ a tájkép védelmére külön előírásokat nem fogalmazhat meg, a 12.§ (1) bekezdés csak felsorolja a szabályozási 
terven is feltüntetett, magasabb szintű jogszabály által előírt védelmi területeket. A (2) bekezdés előírja, hogy külterületen a 
fasorok, mezsgyék, védőerdősávok megőrzendők. A Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területre vonatkozóan 
meghatározza (12.§ (3) bekezdés), hogy új épületek tájba illesztését látványtervvel kell igazolni és a látványterv min. tartalmát 
is előírja.  
A településképvédelemre, tájképvédelemre Köveskál Község településképének védelméről szóló 18/2017. (XII.30.) 
önkormányzati rendelet előírásai vonatkoznak, melyek a külterületre is meghatározzák az elhelyezhető épületek 
anyaghasználatát illetve a tiltott elemeket, az épületek kialakítására, színezésére is adnak útmutatást. A mezőgazdasági 
területeken a településképi rendelet is kihangsúlyozza a „mezőgazdasági tájfásítás fennmaradt elemeinek megőrzését, 
megóvását”. A településképi szempontból meghatározó területeken előírja a zöldfelületek kialakításainak szabályaként, hogy 
„Fás növényzet ültetése esetén - környezetvédelmi-, értékvédelmi és látványvédelmi érdekek miatt - a tájban honos, a helyi 
alkalmazási hagyományokhoz illeszkedő, a termőhelyi adottságoknak megfelelő díszfák és díszcserjék fajtái alkalmazhatók, 
jellemzően az e rendelet 5. mellékletében szereplő, „Fásításra, növénytelepítésre javasolt őshonos növények jegyzéke” 
szerinti fajok telepítésével, az e rendelet 6. melléklet, „Növénytiltó listái”-ban szereplő növényfajok kizárásával.” 

Az övezet területén került kijelölésre a belterület keleti határán, a temető déli szomszédságában a különleges beépítésre nem 
szánt nagykiterjedésű sportterület, a meglévő lovas legelő területén (Kb-nsp övezet). A területen  a meglévő lovasturisztikai 
tevékenységet szeretnék fejleszteni, lovardával, fogadóépülettel illetve a tulajdonos számára lakóépület építéssel. Az 
önkormányzat támogatja a fejlesztést. Mivel a területen csak 3 % lehet a beépítés mértéke, ezért a létesítéshez szükséges 
méretű övezet került kijelölésre (4,55 ha). Az építés lehetséges helyét a szabályozási terv kijelöli, a már karámként igénybevett 
terület figyelembevételével. A településképi rendelet előírásaival és a településképi véleményezéssel biztosítható az épületek 
tájbaillesztése, így a vonatkozó előírásoknak a terület kijelölése megfelel.  

A település tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét és a Balaton törvény szerinti Térségi jelentőségű 
tájképvédelmi terület övezetét a mellékelt térkép tünteti fel.  
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2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló LXXVII. Törvény 7.§ 3/b pontja szerint „új beépítésre szánt terület 
kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez 
képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet”. .  
A részletszabályokat a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 18.§ határozza meg, az (1) bekezdés pedig így szól:  

„(1) Az egy hektár területet meghaladó új beépítésre szánt terület kijelölésével járó településterv készítése vagy 
módosítása során, az Étv. 7. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott követelmény teljesülése érdekében, az újonnan 
kijelölt beépítésre szánt területtel összefüggő biológiai aktivitásérték 

a) egyenleg fenntartását a rendezési terv alátámasztó munkarészében kell igazolni, és 
b) egyenleg fenntartásához szükséges zöldfelületi követelményeket a helyi építési szabályzatnak kell tartalmaznia.” 

 
Jelen felülvizsgálat során az új beépítésre szánt területek területe 1 ha alatt marad, így a biológiai aktivitásérték fenntartását 
nem kell igazolni.  
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2.2.  ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai 

A települési zöldfelületi rendszer meghatározó elemei: közhasználatú zöldterületek, zöldfelületi jellegű intézmények, 
lakókertek, utcai fasorok.  
A zöldfelületi rendszer szempontjából meghatározóak a település északi és délkeleti részein található összefüggő 
erdőterületek, a természetközeli rétek, legelők területei, amelyek védelmét a településszerkezeti terv teljes mértékben 
biztosítja és ezek területét nem csökkenti.  
A terv a meglévő kialakult parkok és a korábban kijelölt zöldterületeken túl több olyan kisebb zöldterület jelöl ki, mely a 
kiszélesedő közutak mentén jelenleg is zöldfelületként funkcionálnak. Gyakorlatilag zöldfelületként funkcionálnak a 
Városkúttól nyugatra fekvő kiskertek területei (ezek egy része a hatályos tervben zöldterületként szabályozott) és a belterület 
keleti határán a Fő út két oldalán található „káposztáskertek”, melyeken a gazdálkodás már nem jellemző.   
A zöldfelületi rendszer szempontjából meghatározóak továbbá a lakóterületek kertrészei és a belterület keleti felében található 
nagytelkes különleges beépítésre nem szánt lakóterületek és tervezett erdőterületek, valamint a jelentős területű temetők 
zöldfelületei.  

2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 

Az értékelés alapját a közhasználatú zöldfelületek adják.  Az új településszerkezeti terv a településen összesen 3,17 ha 
zöldterületet jelöl ki, 0,838 ha-al többet, mint a hatályos településszerkezeti terv.  
A szerkezeti terv zöldterületként jelölt telkeinek területét (bele nem számítva a magántulajdonú kijelölt, de meg nem valósult 
zöldterületeket) a lakosságszámmal elosztva megkapjuk a jelenlegi 1 főre eső fajlagos zöldfelületi ellátottságot, mely 51,1  
m2/fő. A szakmai körökben elfogadott 1 főre eső átlag 7-10 m2/fő zöldfelületi érték, tehát a már meglévő zöldfelület fajlagos 
értéke ennél nagyságrendekkel több. Ennek ellenére a terv ezen fajlagos értéknél is jóval több zöldterületet jelölt ki. A jelenlegi, 
meglévő 1 főre eső átlag 51,1 m2, így a felülvizsgálatban a tervezett érték ennek csaknem a duplája.  
(A számítás az a 11. oldal táblázata adatai alapján készül) 

Az arány a következő:  

Köveskál hatályos terv által jelölt 
összes zöldterület 

A felülvizsgálat  által jelölt 
összes zöldterület 

Σ zöldterület 2,332 ha 3,17 ha 
lakosságszám 313 fő 313 fő 

fajlagos zöldfelületi ellátottság 74,5 m2/fő 101,28 m2/fő 

2.2.3. Zöldfelület ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 

A zöldfelületi rendszerben kiemelt ökológiai jelentősége az erdőterületeknek és gyepterületeknek van. Ezen területek nagy 
része ugyanis az ökológiai hálózat magterületének övezetébe tartozik. Ezt az ökológiai rendszert egészítik ki a belterületi 
zöldfelületek. Ezért fasorok és zöldterületek létesítésekor előnyben kell részesíteni a térségben honos fafajok alkalmazását.  
A közterületek fásítására vonatkozó előírásokat sajnálatosan a HÉSZ-ben nem lehet szabályozni, mivel ez a településkép 
védelméhez tartozik. A tájhonos növények telepítésére vonatkozó előírásnak azonban semmi köze sincs a településkép 
védelméhez, annál inkább az ökológiai hálózat fejlesztéséhez, a biológiai sokféleséghez. 
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3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK

Közlekedési vizsgálat és forgalmi tervezés összefoglaló 

A közlekedési munkarészt a vonatkozó jogszabályok és műszaki előírások (e-Út 03.01.11. stb.), alapján dolgoztuk ki. Az e-
Út 02.01.41. Útügyi Műszaki Előírásban alapján a település tervezési kategóriája: „B”. A tervezési folyamatban már 
dokumentált megalapozó vizsgálat és helyzetfeltárás, valamint településszerkezeti terv leírás munkarészek tartalmazták a 
közlekedési vizsgálatok és a forgalmi tervezés, valamint az előzetes javaslatok szükséges szöveges és rajzos elemeit.  
A településre vonatkozóan magasabb rendű tervek közlekedés szakág tekintetében nem tartalmaznak hálózati fejlesztést. 
A szomszédos települések közötti közlekedési kapcsolat fejlesztésére irányuló szándékok sem a szomszédos települések 
terveiben, sem megbízói egyeztetés során nem merültek fel. 

A település közlekedési rendszere alapvetően megfelelő, meglévő, illetve fejlődésben lévő állapotának megváltoztatását sem 
külső, sem belső tényezők nem teszik szükségessé.  

Forgalmi tervezés tekintetében fő és mellékutak keresztmetszeti kialakítása jelen terv tervezési távlatában is megfelelő. 
A közutak esetében a kapacitás tartalék jóval 50% fölötti, még jó és biztonságos szolgáltatási színvonal mellett is. 
A településen a jövőben is a közúti közlekedés szerepe lesz meghatározó.  
A település fejlesztési elképzeléseit, illetve az ehhez kapcsolódó közlekedés szakági beavatkozásokat a következő alfejezetek 
tartalmazzák.  
A meglévő utcaszabályozások az Önkormányzattal történt egyeztetések alapján a konkrét forgalmi viszonyok alapján kerültek 
meghatározásra. További részletes méretezések nem szükségesek.   

3.1. Közúti hálózati kapcsolatok, szabályozási szélességek 

Közúthálózat a település közigazgatási területén 
Országos közutak: 

- 7313 sz. országos mellékút (összekötő út), belterületi átkelési szakaszon: Fő utca.
Bővítés, korrekció a közúti forgalom kapcsán nem tervezet, az átkelési szakaszon a közlekedési komfortot növelő
felújítások javasoltak.

- 7314 sz. országos mellékút (összekötő út), belterületi átkelési szakaszon: Kővágóörsi utca.
Bővítés, korrekció a közúti forgalom kapcsán nem tervezet, az átkelési szakaszon a közlekedési komfortot növelő
felújítások javasoltak.

- 73126 sz. országos mellékút (bekötőút), belterületi átkelési szakaszon: Szűk utca., Henyei utca
Bővítés, korrekció a közúti forgalom kapcsán nem tervezet, az átkelési szakaszon a közlekedési komfortot növelő
felújítások javasoltak.

- 73124 j. országos mellékút (bekötút) külterületen,
Bővítés, korrekció nem tervezett, rövid-közép távon nem javasolható.

3.2. Főbb közlekedési csomópontok, korrekciók 

A meglévő szintbeli közúti csomópontok, útcsatlakozások összességében biztonságos geometriai kialakításúak, a közutak 
védelme táblával szabályozott, mindenhol beláthatóak, a védőtávolságok, illetve a rálátás megfelelően biztosítottak.  
Javaslatok elsősorban a közlekedési komfort javítására tehetők: 

- A 7313 sz. és 7314 sz. összekötő utak belterületi csomópontja térségében jelentősebb fejlesztés javasolt:
A településközponti terület korrigált kijelölésével egy jelentősebb parkoló terület alakítható ki. A közterület fejlesztése
során szélesebb, egyértelmű lehatárolású, de akadálymentes burkolt járda, autóbusz megálló alakítandó ki.

- A 73126 sz. országos mellékút belterületi átkelési szakaszán (Szűk utca., Henyei utca) több közterület szélesebb
csatlakozásnál a zöldfelületek övezethatárral is lehatárolásra kerülnek (Tábor u., Iskola u., Köves u., a közlekedési
területek mintakeresztszelvényét lásd a „Belső úthálózatok” alfejezetben. Hasonló, szintén régóta nem használt,
jellemzően meredek rézsűs zöldfelületek vannak zöldterületként kijelölve az Óvoda utcában, illetve a Petőfi utcában.
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- A Vásártér és Malom utca északi részén a forgalom alacsony, a szabályozási vonalak, illetve övezethatárok
meghatározása szintén inkább zöldfelületi és településképi indokoltságú.

Az egyéb bel-, és külterületi út csatlakozások: szintbeli, hagyományos kialakításúak. A csatlakozások egyszerűek, beláthatók, 
táblával biztosítottak, minden tekintetben megfelelőek, állapotuk jó. 

3.3. Belső úthálózat 

A települési úthálózat állapota és fejlesztése az alábbiak szerint javasolható helyszíni állapotok és fejlesztési igények alapján: 

Gyűjtőutak és szabályozási korrekcióik 

A meglévő gyűjtő szerepkörű bel-, és külterületi (köz)utak, útszakaszok lényegében az országos közutak belterületi szakaszai. 
Kialakításuk megfelelő, szükséges fejlesztésük (burkolatfelújítás) telekhatárukon belül megoldható, azaz a szabályozási 
szélesség megváltoztatása nem szükséges (belterületen beépítési és örökségvédelmi okokból sem jöhet szóba).  

Kiszolgáló utak, egyéb területek, szabályozási korrekcióik: 

A meglévő belterületi kiszolgáló (lakó)utak, útszakaszok kialakítása általában megfelelő, szükséges fejlesztésük 
(burkolatfelújítás, vízelvezetés korrekció) jellemzően telekhatárukon belül megoldható. 

Kiszolgáló utakat érintő útszabályozási feladatok, korrekciók, fejlesztések Köveskál területén: 

A korábbi szabályozásokat, illetve az Önkormányzat fejlesztési javaslatait alapul véve a helyszíni jellemzők és a település 
jellemző keresztszelvényei alapján az alábbi kialakításokat javasoljuk: 

- A 359/12 hrsz.-ú út (Ifjúság u. térsége) fejlesztése a lakóterületek feltárásához 10 m, 8 m, illetve 6 m szabályozási
szélességgel az alacsony forgalom mellett. (1., 2, 3 sz. mintakeresztszelvények).

- A 532/1 hrsz.-ú terület („Klak” terület) melletti útszakaszok. Az 531 és 540 hrsz.-ú utak hatályos tervhez képest
kisebb, azaz 8 m szélességre bővítése is elégséges, mivel az alacsony forgalom miatt járda kialakítása nem
szükséges, valamint közterületi zöldsáv is felesleges, mivel a beépítésre szán telek kapcsolódó része kötelezően
zöldfelület. (2. sz. mintakeresztszelvény).

- A 480 hrsz.-ú közterület belső kialakítása a zöldterület mentén (6, 8, 10 m-es szakaszok). (1, 2, 4.
mintakeresztszelvény)

- Az 551 hrsz.-ú út szélesítése 6 m-re. (2. sz. mintakeresztszelvény)
- A belterület déli határán néhány lakótelket feltáró utca (13 hrsz. térsége). A célforgalom miatt 6 m szélesség

elégséges. (3. sz. mintakeresztszelvény)
- A belterület északi részén lévő lakóterület (Lf8) feltárása. Részben közterület kialakítás, 8, 6 m szélesség az alacsony

forgalom mellett elégséges (2, 3. sz. mintakeresztszelvény)
- A Tábor u., közlekedési területeinek kijelölése a 73126 j. út-nál lévő torkolatánál (8, 6 m-es szakaszok). (2, 4 sz.

mintakeresztszelvény)
- Az 513 hrsz.-ú telek keleti részének 8,0 m szélességre szabályozása (2. sz. mintakeresztszelvény).
- A 0286/3 hrsz. telek felosztása során a parkolóhely területet mellett a 4 db új családi házas lakótelek kiszolgálására

kiszolgálására szolgáló 6 m-es útszakasz kialakítása (5. sz. mintakeresztszelvény).
- Az 527/1 hrsz.-ú telek mentén tervezett 6,0 m szélességű új út kiszabályozása (5. sz. mintakeresztszelvény).
- Gyalogút kialakítása a Bozót utca és Kert utca között 3 m szabályozási szélességben. (6. sz. mintakeresztszelvény)

3.4. Közösségi közlekedés 

A települést kiszolgáló autóbusz viszonylatok és a közlekedési létesítmények (autóbusz megállók, váróhelyek) állapota 
megfelelő, beavatkozás a településrendezési terv vonatkozásában nem szükséges, a megállók és létesítményeik a komfort 
javítása érdekében fejleszthetők, átépíthetők.. 
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3.5. Kerékpáros közlekedés 

A kerékpáros közlekedés rendszere: 
- Térségi nyomvonal a 7313 sz. országos közút szabályozási területén
- A 73126 j. és 7314 j út szabályozási területén, illetve külterületi utakon turisztikai nyomvonal szakaszok (Hegyaljai

dűlő stb.)
- Lakóutcákban

Önálló kerékpárút kialakítása egyik szakaszon sem lehetséges, illetve nem tervezett. A forgalmi rend egyértelműségét, illetve 
a közlekedés biztonságát egyértelmű jelzésekkel, megvilágítással kell biztosítani. 

3.6. Főbb gyalogos közlekedés 

A településen a gyalogos forgalom biztonságos, de a járdák kiépítését folytatni szükséges. Elsősorban a 7313 sz. út, azaz a 
Fő út mentén a forgalom komfortjának és biztonságának növelése érdekében a járdák kialakítását folytatni kell, az ezekre 
vonatkozó kiviteli tervek részben rendelkezésre állnak. A lakóutcákban a közterület szabályozási szélességének növelése 
beépítési és örökségvédelmi okok miatt nem jöhet szóba, így a járdaépítés bizonyos szakaszokon továbbra sem 
megvalósítható, a gyalogos forgalom az útpályát kell használja, az erre vonatkozó forgalomtechnika jelöléseket határozottan 
kell kialakítani, hozzárendelve a szükséges megvilágítást, illetve a gépjárművek sebbességcsökkentését fizikai eszközökkel 
is ki kell kényszeríteni. 
A Bozót utca és Kert utca közötti átközlekedést 3 m-es szabályozási szélességű gyalogút kialakításával kell biztosítani, és 
legalább stabilizált burkolat és szükséges megvilágítás biztosításával. 

3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás 

A település lakóterületein a telken belüli parkolás megoldott. Az intézményekhez kötődő parkolás telken belül, illetve a 
kapcsolódó közterületeken szintén elfogadható mértékben megoldott, de csak kiépített parkolókkal, a parkolás és a kapcsolód 
gyalogos közlekedés komfortja javítandó. Ezzel részben összefügg a település fő parkolási problémája, a 
településközpontban jelentkező turisztikai, illetve a vendéglátó funkcióhoz kapcsolódó időszakos parkolás kiszolgálása. 
Ennek megoldása a település határozott célja, melyekhez erőforrásokat is rendel és a közeljövőben ütemezetten meg kívánja 
valósítani. 
Nagyobb, általános célú parkolók: 

- A település belterületének nyugati bővítésénél a 0286 hrsz térségében kb. 40 db parkoló férőhely kialakítható (1P.),
- A település belterületének keleti részén a 7313 sz. úttól északra az 570-585 hrsz-ek térségében kb. 40 db parkoló

férőhely kialakíthat (2P.),
- A település belterületének keleti részén a 7313 sz. úttól délre az 633, 655 hrsz-ek térségében kb. 40 db parkoló

férőhely kialakítható (3P.),
- A település belterületének északkeleti részén az 548 hrsz térségében kb. 30 db parkoló férőhely kialakítható (4P).
- A településközpontban az 54/1 hrsz térségében kb. 20 db parkoló férőhely kialakítható (5P)., + kb. 10 férőhely

biztosítható a Vt1 területrészen
Kisebb, egy-egy igényhez kötődő parkolók: 

- Az egészségházánál a 23 hrsz-en kb. 25 parkoló férőhely kialakítható /az Önkormányzat által készíttetett kiviteli
tervek alapján/ (6P),

- A lovas turizmus területnél a 0173/0 hrsz.-on kb. 10 db. parkoló férőhely kialakítható (7P),
- A tűzoltószertár, azaz a 91/1 hrsz. térségében kb.6 db. parkoló férőhely kialakítható (8P),
- A lovas turizmus terület közelében a 630 hrsz.-en kb. 10 db. parkoló férőhely kialakítható (9P),

A parkoló területek időszakos jellegük esetén első ütemben kialakíthatók, illetve üzemeltethetők gyepfelületként, de később 
kiépítésük, burkolásuk szükségek. A vízelvezetést az egyes területeken belüli szikkasztó kutat kialakításával kell megoldani, 
ami a férőhelyek mennyiségét csökkenti. 
Ezeken túl a közterületek felújítása során parkolók az igényeknek és lehetőségeknek megfelelően fejleszthetők, kialakíthatók. 
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4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 

 
A település közművesítettsége a már beépült területeken teljes. A fejlesztési területek közművesítése részben már megtörtént, 
illetve a közterületi közműrendszerek használatával, a vezetékszakaszok egyszerű bővítésével elvégezhető. 
A meglévő közműterületek, illetve közterületek a település ellátásához elégséges kiterjedésűek, illetve a rájuk meghatározott 
helyi előírások megfelelőek. A Szőlőhegy meglévő alacsonyabb közművesítettsége  (elektormos áram, ritkán saját kút) 
elfogadható. A szabályozási tervlapokon jelölésre kerülnek a közmű és vízgazdálkodási területek, övezetek. A szakági 
javaslatok a következőkben kerülnek összefoglalásra. 
 
 
Víziközművek 
 
Vízellátás 
A település beépült részei ivóvízzel ellátottak. Üzemeltetési, illetve a rendszer javítására irányuló feladatok határozhatók meg. 
Ezek a meglévő területeken belül vezetékek és gépészeti berendezések cseréjével megvalósíthatóak. A hálózaton jellemző 
nyomásérték (3-5 bar) növelésére nincs szükség. Az éves fogyasztás 45 e m3, a napi átlag fogyasztás 70 m3/d, a rendszer 
többlet kapacitása 50% feletti, bőven képes a fejlesztések kiszolgálására az idény jellegű növekménnyel együtt is. A 
szállítóvezetékre alapozott rendszer, a víztározó kialakítása és helybiztosítása távlatban is megfelelő. 
Az új belterületi utcaszakasz fejlesztések az ágvezetékes szakaszok összekapcsolását lehetővé teszik, ezáltal a rendszer 
biztonsága javul.  
A mezőgazdasági üzemi területek ellátása is megfelelő, a vízgépészeti eszközök cseréjével javítható a szolgáltatás.  
A vízellátás biztosítása érdekében szabályozási szélesség növelésére, tervezett létesítmény számára önálló közmű övezetbe 
sorolt telek kijelölésére nincs szükség. Településrendezési tervben érvényesítendő egyéb intézkedés nem szükséges. 
 
Szennyvíz ellátás 
A település szennyvízgyűjtő hálózata kiépült, a szennyvíztisztító és a települési átemelők állapota megfelelő. Üzemeltetési, a 
rendszer javítására irányuló feladatok adódhatnak, de településrendezési tervben érvényesítendő intézkedésre nincs 
szükség, így a szabályozási szélesség növelésére, tervezett létesítmény számára önálló közmű övezetbe sorolt telek 
kijelölésére sem.  
A fejlesztési területek gravitációs szakaszokkal kiszolgálhatók a meglévő rendszerhez csatlakozva. 
A szennyvíztisztító telep kapacitásának növelése szükséges, amit a telephelyen belüli gépészeti átalakításokkal kell és lehet 
megvalósítani 
 
Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
A csapadékvíz elvezetés problémái telkeken belüli, illetve a szabályozási területen belül oldandók meg, az út és közterület 
felújítások során megfelelően méretezett árok és csatorna szakaszok kialakításával és a meglévők korrekciójával. 
Belterületen az árkok lefedésére a közterületek többcélú használata (parkolás, kerékpárút) miatt megvalósítható, sőt javasolt 
A közterületek meglévő szabályozási szélessége a vízelvezetés kialakítását távlatban is lehetővé teszi. A patakágak, árkok, 
csatornák fenntartását, felújítását folyamatosan végezni kell. 
 
 
Energia közművek 
 
A nagyközépnyomású áthaladó vezeték, a gázátadó állomás, illetve középnyomású települési és Monoszló/Balatonhenye 
felé továbbvezető középnyomású gázhálózat és berendezéseik kialakítása és állapota jó, a működése megfelelő, 
biztonságos. A települési földgáz ellátás megfelelően működik, kapacitív, bővíthető, településrendezési eszközökkel 
beavatkozás nem szükséges. 
A nagyközépnyomású gázvezeték, illetve a Monoszló/Balatonhenye felé továbbvezető középnyomású gázvezeték a 
tervlapokon jelölésre került. Új út nem került kiszabályozásra a biztonsági övezetben. A vonatkozó jogszabályok, így 
különösen az 1993. évi XLVII törvény végrehajtásáról szóló 203/1998.(XII.19.) számú kormányrendelet Vhr, 19 A§-a, illetve 
a 79/2005. (X.11.) GKM rendelet betartandók. 
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Az elektromos ellátás alapja a települések közötti szabadvezetékes 22 kV-os középfeszültségű rendszer, melynek kialakítása 
megfelelő, kapacitás bőven rendelkezésre áll. A transzformátorok elhelyezése és darabszáma a lehetséges települési 
fejlesztésekhez képest is megfelelő, esetlegesen azok cseréje lehet szükséges üzembiztonság, kapacitás növelés érdekében. 
A kisfeszültségű vezetékek átépítése földkábeles kialakításra biztonsági és településképi szempontból a belterületen javasolt. 
Az energia közmű ellátás biztosítása érdekében szabályozási szélesség növelésére, tervezett létesítmény számára önálló 
közmű övezetbe sorolt telek kijelölésére nincs szükség. 

Hírközlés 

A tervezett állapot a vezeték nélküli hírközlés adattovábbítási lehetőségeit egyik területen sem zavarja, ugyanakkor, az új és 
meglévő épületeken antennák, berendezések elhelyezhetők. A lehetséges beavatkozásokat a hírközlési rendszerek és 
berendezések elhelyezésének, működtetésének lehetőségét a terv nem változtatja meg, különösen nem nehezíti meg azokat. 
Hírközlési létesítmények, vezetékek stb. elhelyezésére vonatkozóan a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv 
semmiféle szigorítást nem tartalmaz, a vonatkozó hatályos szakirányú jogszabályok betartandók. 
A településrendezési tervben egyéb beavatkozásra nincs szükség. 



KÖVESKÁL település (közigazgatási terület)
KÖZMŰ FŐHÁLÓZATOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK

2021. 08. 23..
Ügyvezető:

VÁROS ÉS HÁZ BT.

Készült az állami alapadatok felhasználásával
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Gázfogadó
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Kornyi tó
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Szennyvíztisztító
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5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK

5.1. A felülvizsgálat során figyelembe vett környezetvédelmi jogszabályok, feltételek 

A föld védelme 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban Kvt.) 14.§.(1) bekezdése szerint 
„a föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes 
és átmeneti formáira és folyamataira.” 
A föld védelme szempontjából meghatározó jogszabályok: 

− 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről,
− 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról,
− 153/2009.(XI.13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.

törvény végrehajtásáról,
− 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról,
− 2018 évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről

A vizek védelme 
A Kvt. 18.§.(1) bekezdése szerint „a vizek védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére 
(beleértve a hőmérsékleti viszonyaikat is) és mennyiségére, a felszíni vizek medrére és partjára, a víztartó képződményekre 
és azok fedőrétegeire, valamint a vízzel kapcsolatosan – jogszabályban vagy hatósági határozatban – kijelölt 
megkülönböztetett védelem alatt álló (védett) területekre.” 
A vizek védelmével összefüggő meghatározó jogszabályok: 

− 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról,
− 2018 évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
− 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi-

létesítmények védelméről,
− 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól,
− 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről,
− 221/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól,
− 240/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és

vízgyűjtőterületük kijelöléséről,
− 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések

besorolásáról,
− 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk

egyes szabályairól,
− 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni

védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről,
− 147/2010.(IV.29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról,
− 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről,
− 27/2006.(II.7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről,
− 59/2008.(IV.29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez

szükséges cselekvési program részletes szabályairól …,

A levegő védelme 
A Kvt. 22.§.(2) bekezdése szerint „a levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely azt, vagy közvetítésével 
más környezeti elemet sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyaggal minőségét veszélyeztető, vagy egészséget károsító 
módon terheli.” 
A levegő védelme szempontjából meghatározó jogszabályok: 

− 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről,
− 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről,
− 4/2011.(I.14.) VM rendelet a levegőterhelési szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások

kibocsátási határértékeiről,
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Zaj- és rezgés elleni védelem 
A Kvt. 31.§.(1) bekezdése szerint „a környezeti zaj és rezgés elleni védelem kiterjed mindazon mesterségesen keltett energia-
kibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak.” 
A zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából meghatározó jogszabályok: 

− 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól,
− 27/2008.(XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról,

Hulladékgazdálkodás 
A Kvt.30.§.(1) bekezdése szerint „a hulladékok környezetre gyakorolt hatásai elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra, 
termékekre – ideértve azok csomagoló- és burkolóanyagait is -, amelyeket tulajdonosa eredeti rendeltetésének megfelelően 
nem tud, vagy nem kíván felhasználni, illetve, amely azok használata során keletkezik.” 
A hulladékokra – hulladékgazdálkodásra – vonatkozó meghatározó jogszabályok: 

− 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,
− 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről,
− 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról

és feltételekről,
− 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól,
− 5/2002.(X.29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának

és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól,
− 23/2003.(XII.29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről,
− 72/2013.(VIII.27.) VM rendelet  a hulladékjegyzékről.

Az élővilág védelme 
A Kvt. 23.§.(1) bekezdése szerint „az élővilág védelme – az ökológiai rendszer természetes folyamatainak, arányainak 
megtartása és működőképességének biztosítása figyelembevételével – valamennyi élő szervezetre, azok életközösségeire 
és élőhelyeire terjed ki.” 
Az élővilág védelmével összefüggő meghatározó jogszabályok: 

− 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről,
− 2018 évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
− 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről,
− 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről.

Az épített környezet védelme 
A Kvt 24.§-a szerint „az épített környezet védelme kiterjed a településekre, az egyedi építményekre és műszaki 
létesítményekre”. 
Az épített környezet védelme szempontjából meghatározó jogszabályok: 

− 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről,
− a 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről,
− 2018 évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
− 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről,
− 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről,
− 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről,

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről (a biológiai aktivitásérték számítása tekintetében)

5.2. A felülvizsgálat környezeti hatásainak értékelése 

Köveskál környezetminősége rendkívül kedvező, mivel közigazgatási területén és tágabb térségében a település 
környezetminőségére kedvezőtlen hatással lévő létesítmények egyáltalán nincsenek. 
A felülvizsgálat a területfelhasználás rendszerét, a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet a településfejlesztési 
koncepcióval összhangban úgy alakította ki, hogy a település környezetminőségére az új terv alkalmazása kedvezőtlen 
környezeti hatásokat ne okozhasson. 
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A hatályos településrendezési tervhez képest a felülvizsgálatban nincs olyan módosítási javaslat, amely a település 
környezetminőségére károsan hatna.  
A változásokat az 1.2 fejezet tartalmazza.  
 

A felülvizsgálat hatása a föld védelmére 
A földvédelem szempontjából meghatározó a termőföldek mennyiségi és minőségi védelme és rendeltetésének megfelelő 
használata. 
Az új OTrT a település igazgatási területén nem jelölt ki kiváló termőhelyi adottságú szántóterületeket,  jó termőhelyi adottságú 
szántóterületként is csak egy 2 ha-os területet ábrázol, mely általános korlátozott használatú mezőgazdasági területbe került 
besorolásra.  
 
A felülvizsgálat kiemelt hangsúlyt fordít a föld védelmére. 
A felülvizsgálat a termőföld védelmét a mezőgazdasági területek termőhelyi adottságokhoz és történeti gazdálkodási 
hagyományokhoz, a táji-természeti érzékenységhez igazodó differenciált szabályozással biztosította. A szőlőhegyet kertes 
borvidéki mezőgazdasági területként, a természetvédelmi, tájképvédelmi szempontból érzékeny, meghatározóan gyepes 
területeket általános korlátozott használatú mezőgazdasági területként szabályozta. A környezetvédelmi, természetvédelmi 
szempontból kevésbé érzékeny, meghatározóan szántó művelésű, árutermelő gazdálkodásra alkalmas területek általános 
mezőgazdasági területbe kerültek.  
 
Termőföldet érintő módosítások:  
 
A felülvizsgálat több kisebb területi korrekció mellett, a termőföldeket érintő változásokat is tervez, amelyeket a 
"településszerkezeti változások" térkép és leírás rendszeréből kiemelve ismertetünk.  
 
Új beépítésre szánt terület két kisebb területen kerül kialakításra (A1, A2), de további módosítások is érintenek termőföldet 
(D1, D9, D10, D13).  
Néhány módosítás a belterületen a hatályos tervben beépítésre szánt területként kijelölt területet sorol át külterületi jellegű 
beépítésre nem szánt területbe, melyek termőfölddé is válhatnak a későbbiekben. (B1, B3, B7) 
 

Jele Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Terület 
ha 

Hrsz Művelési ág 
(min. osztály) 

Termőföldet 
érintő változás 

ha 
A1 Általános 

mezőgazdasági terület 
Falusias lakóterület 0,6 0296/15  rét (4) - 0,6 

A2 Tervezett erdőterület Falusias lakóterület 0,39 0286/3  rét (2) - 0,39 
D1 Általános 

mezőgazdasági terület 
(A1-hez tartozik) 

zöldterület 
 

0,046 0296/15  rét (4) - 0,046 

D9 Tervezett erdőterület 
(A2-hez tartozik) 

zöldterület 
 

0,03 0286/3 rét (2) - 0,03 

D10 Tervezett erdőterület 
(A2-hez tartozik) 

közlekedési terület parkoló 
 

0,22 0286/3 rét (2) - 0,22 

D13 Mezőgazdasági 
korlátozott használatú 
terület 
 

különleges beépítésre nem 
szánt sport (lovas) terület  
(csak az építés területe 

kerül kivonásra) 

0,1365 0173/20 legelő (1) - 0,1365 

Összesen 1,4225 
B1 Kereskedelmi, 

szolgáltató gazdasági 
terület 

Kertes mezőgazdasági 
terület 

0,23 0173/20 beépítetlen 
terület 

+ 0,23 

B3 Falusias lakóterület  Tervezett erdő 0,28 0173/20 beépítetlen 
terület 

+ 0,28 

B7 Falusias lakóterület  Kertes mezőgazdasági 
terület 

0,15 0173/20 beépítetlen 
terület 

+ 0,15 

Összesen: + 0.66 
 
A terv tehát 2 és 4-es minőségi osztályú réteket sorol falusias lakóterületbe, zöldterületbe és közlekedési területbe (A1, A2, 
D1, D9, D10 módosítás). Ezek összesen 1,286 ha-nyi termőföld igénybevétellel járnak. A Veszprém Megyei Földhivatal 
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előzetes adatszolgáltatása alapján a két terület átlagosnál jobb minőségű osztályokba tartozik. Önkormányzati  lakóterületi 
fejlesztés azonban csak ezeken a területeken valósítható meg.  
Az A1 jelű területet 2021-ben osztották meg, a korábban 0296/8 hrsz-ú területből alakult ki a tavalyi tervmódosítás során 
kereskedelmi-szolgáltató területbe, Gksz-p építési övezetbe sorolással a 0296/14 hrsz-ú terület, melyen a Pálffy pincészet 
bővítése valósul meg, szintén beépítésre szánt területként. A tulajdonos a maradék területen (0296/15 hrsz) – lakócélú 
átsorolás esetén kialakítható  lakótelkekből ajánl fel néhányat az önkormányzat számára térítésmentesen településrendezési 
szerződés keretében, mellyel az önkormányzat fiatalok letelepedését segítheti elő.  
Hasonló a helyzet az A2 jelű területen is, ez a telek azonban teljes mértékben az önkormányzat tulajdonában van. Ezen a 
telken 5 lakótelek, az ehhez tartozó zöldterület és parkoló célú közlekedési terület valósulna meg.  
A belterülethez kapcsolódóan lakófejlesztésre alkalmas önkormányzati tulajdonú telek nem áll rendelkezésre és szervesen 
más területen a belterülethez új terület nem kapcsolható magterületi érintettség vagy tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezet miatt, melyeken új beépítésre szánt terület nem létesíthető.  
Az A1, A2, D1, D9 és D10 jelű módosítások közvetlenük már beépített belterülethez szervesen kapcsolódó minimális területű 
fejlesztések, így a helyhez között beruházásnak minősülnek.  
A D13 jelű módosítás legelő területen valósulna meg és az előzőkben említett tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezetében lehetséges max. 3 %-os beépíthetőség miatt viszonylag nagy terület került kijelölésre 
különleges beépítésre nem szánt területként (4,55 ha). A terület jelenleg és a jövőben is legelőként működik, de a területen a 
meglévő lovagláshoz kapcsolódó funkciók miatt lovasturisztikai létesítmény (lovarda, istálló) tervezett, melyhez a tulajdonos 
számára lakóépület is elhelyezhető lenne. Művelésből történő kivonás, csak az épület helyét érintené. A meglévő lovas 
funkciók működése miatt a fejlesztés helyhez kötöttnek tekinthető.  

A fenti táblázatban szereplő B1, B3, B7 jelű módosítások belterületi beépítetlen területeket érintenek, melyek a hatályos 
tervben beépítésre szánt területként szabályozottak. Mivel a terv ezen területeket részben kertes mezőgazdasági, részben 
erdőterületté sorolja át, így ezen módosításokkal a termőföld mennyisége növelhető.  

A településen a termőföld igénybevételével járó változtatás összesen: 1,4225  ha 
A termőföld növekedésével járó változtatás összesen: 0,66  ha 

A mezőgazdasági- és erdőterületek egymásba történő átsorolása nem jár termőföld igénybevételével. A belterületen már 
művelésből kivett területek átsorolása más beépítésre szánt területté, vagy zöldterületté, a termőföld védelmét nem érintik.  

Ásványi nyersanyagvagyon 

Köveskál területét érinti a BKÜTrT  MVM rendelet által kijelölt Ásványi nyersanyagvagyon terület övezete, ahol az övezetet a 
településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. A Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Bányászati Osztályának előzetes véleménye szerint Köveskálon működő bányatelek található (Kővágóörs I. – homok, kvarcit). 
A kővágóörsi bányatelek húzódik át a déli határon fekvő 0161/1 hrsz-ú telekre, mely kivett anyagbánya. A területet tervezett 
erdőként jelölte ki a hatályos terv, jelen terv pedig különleges beépítésre nem szánt bányaterületként határozza meg. A 
korábbi kijelölés és a helyhez kötöttség ténye miatt, továbbá a 1993. évi XLVIII. törvény (Bányászati törvény.) 39. § (3) 
bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a jelen tervben történő kijelölés megfelel a jogszabályoknak 

A felülvizsgálat hatása a vizek védelmére 

Köveskál teljes területét érinti a Vízminőségvédelmi terület övezete , mely a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
előzetes adatszolgáltatása alapján nyílt karsztos területeken fokozottan érzékeny terület, a többi területen érzékeny terület. 
A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet 
5. §-a tartalmazza a Vízminőség-védelmi területre vonatkozó szabályokat, melyek az alábbiak:

"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. 

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető." 
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A szennyvízcsatorna hálózat kiépített, a rákötések magas arányúak, így a felszíni és felszín alatti vizek nem veszélyeztetettek. 
A Káli medence nitrátérzékeny terület, így a „helyes mezőgazdasági gyakorlat” előírásait be kell tartani és alkalmazni.  
 
Köveskál község déli határát érinti 9342/2007. ügyszámú, 82257/09 iktatószámú határozattal kijelölt Kővágóörs K-6 jelű 
ásványvízkút (Cédrus forrás) hidrogeológiai „B” védőterülete és hidrogeológiai „B” védőidoma.  
Az érintett hrsz-ok: 0158, 0161/1, 0161/2, 0162, 0163/3, 0163/4, 0163/5, 0163/6, 0163/7, 0164, 0168.  
A hidrogeológiai B védőidom kizárólag olyan mezőgazdasági területeket és a bányaterületet (Má (szántó), Mko és Kb-b 
övezetek) fed le, melyeken épület nem helyezhető el, így ezek a területfelhasználások a felszín alatti vizeket nem 
veszélyezteti.  
A vízbázisok védőterületeire és a hidrogeológiai védőövezetekre vonatkozóan a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VIII.8.) Korm. rendelet 5. melléklete határoz meg 
korlátozásokat. A védelmi területeken belül a terv nem jelöl ki új beépítésre szánt területet, így a terv a felszín alatti vizek 
minőségét nem veszélyezteti.  
 
Köveskál jelentősebb vízfolyásai a Burnót patak, Köveskáli-árok, Horogi Séd, de ezek mellett sok kisebb-nagyobb árok 
található a külterületen, melyek többsége állami tulajdonban van, ahogy a Kővágóörs területéről áthúzódó Kornyi tó területe. 
A tó és a patakok környezetében a terv a jelenlegi területhasználathoz képest változást nem tervez.  
A belvizek elvezetése szempontjából fontos a vízfolyások, csatornák rendszeres karbantartása, tisztítása. 
 
A településen az ivóvízhálózat kiépített, regionális ivóvízhálózat biztosítja a biztonságos ellátást.   
 
Köveskálon nincs olyan gazdasági tevékenység, amelynek technológiai eredetű szennyvize veszélyeztetné a felszíni és 
felszín alatti vizeket. A helyi építési szabályzat környezetvédelmi előírásai  (13.§ ) között szerepel, hogy a község területén 
tisztítatlan szennyvíz nem szikkasztható el. 
A település területén lévő szennyvíztisztító telep a település lakóterületétől több mint 400 m-re található, így működése 
közegészségügyi és környezetvédelmi problémát nem okoz. A csatornahálózat kiépült, a rákötés csaknem teljes. Az 5 
települést ellátó szennyvíztisztító telep kapacitása már határán van, ezért bővítése lenne indokolt.  
 
Külterületen egyedi szennyvíztisztító kisberendezés csak ott létesíthető, ahol arra az építési övezeti előírások lehetőséget 
adnak, és a védőtávolság igénye a telken belül biztosítható. 
A helyi építési szabályzat minden építési övezetre előírja a közművesítettség mértékét.  
 
 
A felülvizsgálat hatása a levegő védelmére 

Köveskál közigazgatási területén nincs olyan létesítmény, tevékenység, ami a levegő minőségére kedvezőtlen hatással lenne. 
A közlekedési eredetű levegőszennyezés tekintetében az átmenő forgalom viszonylag jelentős, annak ellenére, hogy a 
belterületen alsóbbrendű országos közút vezet keresztül, de rendszeres a kamionforgalom is.  A terv új lakóterületet csak a 
belterület szélén jelöl ki, (A2) de új lakótelek a Fő útra nem nyílik. A másik új lakóterület a településen áthaladó közutaktól 
távolabb kerül kijelölésre (A1).  
A gazdasági tevékenységből származó levegőszennyezés nincs, mivel belterületen nincs olyan üzemi tevékenység, amelynek 
technológiai eredetű légszennyezése lenne. 
Működő mezőgazdasági major nem található a településen és más gazdasági tevékenység sem működik. 
A felülvizsgálat környezetterhelést okozó gazdasági területeket nem jelölt ki. A korábban kijelölt és kialakult kereskedelmi 
szolgáltató gazdasági területeken csak olyan épületek létesíthetők, illetve olyan tevékenységek folytathatók, amelyek a 
környezetükre jelentős környezeti hatással nem járnak.  
Száraz időszakban a mezőgazdasági területek műveléséből eredő kiporzás említhető meg.  
A téli félévben a fűtési eredetű légszennyezés határozza meg a település levegőminőségét, de a gázhálózat kiépítettsége 
miatt ez sem számottevő. Kiemelendő azonban, hogy a gáz drágulásával előtérbe kerül a vegyes tüzelés, amely okozhat 
környezetvédelmi konfliktust.  
 
A felülvizsgálat hatása a zaj és rezgésvédelemre 
A levegőtisztasághoz hasonlóan a zajterhelés is a közlekedési szempontból lehet számottevő az áthaladó kamionforgalom 
miatt.   
A meglévő kereskedelmi-szolgáltató- gazdasági területeken jelentős zajterhelést okozó tevékenység nem folyik.  
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A terv új gazdasági területet nem jelöl ki, olyan területfelhasználási egység sem kerül kijelölésre, melyen zajterhelést okozó 
rendeltetés létesíthető. 

A felülvizsgálat hatása a hulladékgazdálkodásra 
A Káli-medence településeinek hulladék-elhelyezése megoldott, a Balatonfüredi regionális lerakóra történik a kommunális 
hulladék elszállítása Szelektív hulladékgyűjtés megoldott. A települési hulladék kezelése az Észak-Balatoni Térség Regionális 
Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulásban való részvétellel történik. Veszélyes hulladékok állandó 
tárolására szolgáló telephely a település közigazgatási területén nem létesíthető. A veszélyes és nem veszélyes termelési 
hulladékok telephelyen történő átmeneti tárolására vonatkozó szabályokat a HÉSZ környezetvédelmi előírásai tartalmaznak. 
A gazdálkodó szervezeteknek gondoskodniuk kell a tevékenységükből keletkező veszélyes és nem veszélyes termelési 
hulladékok hasznosításáról, ártalmatlanításáról. 

A felülvizsgálat hatása az élővilágra 
A terv az ökológiai hálózat övezeteinek területe kijelölésével biztosítja a természetes és természetközeli élőhelyek védelmét, 
a biológiai sokféleség megőrzését. 
Az élővilág védelmére vonatkozó javaslatot a tájrendezési javaslat tartalmazza.  
.  

Összefoglaló értékelés 
Környezetvédelmi szempontból összefoglalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálat során tervezett módosítások a település 
környezetminőségére káros hatással nem lesznek. 
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6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA

Jelen terv a hatályos terv teljes felülvizsgálata, ezért az összhang biztosítása nem szükséges. A 1. fejezetben részletesen 
bemutatásra kerültek a hatályos településszerkezeti tervhez képest történt változtatások, melyek alapvetően csak a 
területfelhasználás rendszerét érintik. A településszerkezeti terv és a szabályozás összhangja a tervezett szabályozással 
megvalósul. 
A terv a magasabb szintű tervekkel összhangban készült.  

7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

Köveskál  hatályos településrendezési terv illetve Helyi Építési Szabályzata 2011-ben kerül elfogadásra.  
A HÉSZ mellékleteként készült szabályozási terv a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. Korm. rendelet tartalmi követelményei és 6. melléklete szerinti jelkulcsot alkalmazza. 

Új beépítésre szánt területek 
1. A belterület északnyugati részén a Városkúti út folytatásában, a Pálfi pincészet bővítési területe (Gksz-p) mellett a 0296/8
hrsz-ú telek belterületbe vonásával 7 db lakótelek alakítható ki, min. 700 m2-es telekméretekkel az önkormányzati igények
alapján. A telkek között egy kisebb zöldterület is kialakításra kerül, mely a Balaton törvény szerinti zöldterületi kijelölést
szolgálja. A telkek megközelítésére a 359/12 hrsz-ú közterület 8 m szélességre bővül ki.
2. A belterület nyugati határán, a Fő út északi oldalán, az önkormányzati tulajdonú 0286/3 hrsz-ú telken 5 db lakótelek
kialakítása mellett, egy kisebb zöldterület és egy parkoló is megvalósulhat kb. 50 gépkocsi férőhellyel. A zöldterület a Balaton
törvény szerinti zöldterületi kijelölést szolgálja.

Beépítésre szánt területek átminősítése 
A 483 hrsz-ú közterületből a hatályos terv az 527/2 hrsz-ú telektől délre lakóterületet jelöl ki (B5, B6) egy telek számára, 
helyén most az volt iskola telkére egy 6 m-es út kerül kiszabályozásra, az 527/2 hrsz-ú telek mellett egy kisebb zöldterület 
valósulhat meg (alatta közművek húzódnak) és parkoló létesülhet.  
A Bozót utca végén a hatályos terv lakóterületet jelöl ki (B7) a 160-162 hrsz-ú telkeken, mely a nagyobb területű kistelkes 
terület (Káposztáskertek) mögött nem reális elképzelés. A terület a térséghez hasonlóan kertes mezőgazdasági területként 
kerül szabályozásra.  
Az 54/1 hrsz-ú telek egy része ma is közterületi parkolóként működik, ezt a terv már akként is jelöli (B8)  

Közterületek és építési övezeti változások 
A Vásártérnek nevezett 532/1 hrsz-ú telek körüli utak 12 m-es szabályozási szélessége 8 m-re csökken, a Vásártér 
szabályozási paraméterei hasonlóak maradnak, a beépítés mértéke 8 %, de a telken belüli szabályozás a külön megállapodás 
szerint alakul, melyre Településrendezési szerződés kerül megkötésre. A telken 10 db telek alakítható ki, két építési zónával 
és csak lakófunkció létesíthető. A telek besorolása ma különleges közhasználatú terület, melyen idegenforgalmi és rekreációs 
funkciójú épületek helyezhetők el, ehelyett különleges beépítésre szánt lakóterületként kerül a terület szabályozásra.  
Az önkormányzati tulajdonú 527/1 hrsz-ú telek (volt iskola) különleges terület helyett településközpont vegyes területbe kerül, 
a telek északi részén 4 db telek alakítható ki, melyhez egy 6 m-re szabályozott út kerül kijelölésre a 483 hrsz-ú közterületről. 
Ugyanakkor a lakóterületi telekrész az 518/1 hrsz-ú telek felől is megközelíthető lenne, a telken kialakítható út felől. Az 518/1 
hrsz-ú telken a hatályos szabályozáshoz képest nagyobb telkek alakíthatók ki (900 m2- helyett 1500 m2-es telkek). A jelenlegi 
szabályozási javaslat az 505 és 513 hrsz-ú közterületek felül is feltárja a területet, de azok igen keskeny utak, szélesítésük 
csak több telek szabályozásával lenne megoldható.  
Az országos közutak szélesítése a belterületi szakaszokon hely hiányában nem lehetséges és nem tervezett.  
A 483 hrsz-ú közterület szabályozása változik, az új szabályozás jobban igazodik a kialakult úthálózathoz. A Vásártértől délre, 
az 527/2 hrsz-ú telek előtt, lakóterület helyett parkoló és zöldterület alakul ki.  
A 468/1-2 hrsz-ú telkek a TSZT-n lakóterületként voltak jelölve, a szabályozási terven közterületként, a telkeken egy 4 m 
széles (egyirányú) út kerül kiszabályozásra, a telkek északi oldalán, a telkek pedig az Lf1 építési övezetbe tartoznak.  
A közlekedési teresedések zöldfelületi részeit a kialakult használat szerint zöldterületként jelöli az új terv ez bővült a Petőfi 
Sándor utcában a 408 hrsz előtti teresedéssel.  
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Az 546 és 554 hrsz-ú telkek kialakult használata csekély beépítettséget eredményezett, de a telkek kertes mezőgazdasági 
területi szabályozása helyett a lakóépület építhetősége miatt különleges beépítésre nem szánt lakóterületbe kerül. A 
beépítésre szánt területi besorolás nem indokolt, a beépítés bőven 10 % alatti, egyedileg meghatározva legfeljebb 90 m2-es 
lakóépület és egy legfeljebb 60 m2-es gazdasági épület helyezhető el.  

Parkolók 
1. A belterülettől nyugatra, a 0286/3 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú telken alakítandó ki kb. 50 gépkocsi férőhellyel.
2. A belterület keleti végén található kiskertek területén alakítható ki, kb. 40 férőhellyel. A kusza tulajdonviszonyok miatt
távlatinak tekinthető.
3. Előbbivel szemben, szintén kiskertek területén, melyben több önkormányzati tulajdonú telek is van, kb. 40 férőhellyel,
megvalósítása az előbbinél könnyebb.
4. A Vásártér felé, a 483 hrsz-ú közterület északi részén, a teresedésen kb. 30 férőhelyes parkoló is kialakítható.
5. Az 54/1 hrsz-ú telken kb 20-22 férőhelyes parkoló alakítható ki.
6. A 23 hrsz-ú orvosi rendelő telkén közterületként kb. 26-30 férőhelyes parkoló alakítható ki az ott lévő épületek elbontásával.
7. A 0173/20 hrsz-ú területen lovassport terület működik és kerül fejlesztésre, ehhez kerül kialakításra egy min. 10 férőhelyes
parkoló, de a telken további parkolóhely is rendelkezésre áll, szükség szerint.
8. A Városkút mellett, a 91/1 hrsz-ú telekből kialakítható területen kb. 8 gépkocsi parkolhat.
9. A 610 hrsz-ú temetővel szemben, a 630 hrsz-ú telken kb. 10 parkolóhely alakítható ki.

8. BEÉPÍTÉSI TERV

A módosítások közül az A1 jelű új beépítésre szánt lakóterületre készült Telepítési Tanulmányterv tartalmaz beépítési 
javaslatot, egyéb módosításokra beépítési terv vagy javaslat nem készült.  
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9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

A település területére vonatkozó hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálata a tárgya a környezeti értékelésnek. 
Tehát annak ellenére, hogy a felülvizsgálat során Köveskálnak új településszerkezeti terve és új helyi építési szabályzata 
készül, a hatályos tervhez képest csak meghatározott területeken változik. Ebből következik, hogy a környezeti értékelés 
csak a változásokra vonatkozik. A környezeti értékelés azt vizsgálja, hogy a hatályos településrendezési eszközökhöz 
képest a tervezett módosítások milyen környezetvédelmi hatásokat eredményeznek.  

9.1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI  FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 

9.1.1. Előzmények,  a tematika tartalma 
A környezeti értékelés a település településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához készül, a 314/2012.(XI.8.) 
kormányrendelet szerinti településrendezési egyeztetési folyamat részeként. 
A környezeti értékelés tematikája az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) 
kormányrendelet 4. számú melléklete szerint került összeállításra. A tematika a településrendezési terv felülvizsgálata 
előzetes tájékoztatási szakaszában került egyeztetésre, mely 2021. június végén került kiküldésre.  Az egyeztetési eljárásba 
bevont szervezetek egyrészt a 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet 9. melléklete szerint a településrendezési eszközök 
egyeztetési eljárásában résztvevő államigazgatási szervek, másrészt a 2/2005.(I.11.) kormányrendelet 3. számú melléklete 
szerint a környezeti értékelésbe bevonandó környezet védelméért felelős szervek. Az összeállított tematikát a véleményezők 
nem kifogásolták, így a környezeti értékelés az egyeztetett tematika szerint készül. 

9.1.2. A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása 
A környezeti értékelés a település területére vonatkozó településrendezési eszközök felülvizsgálata véleményezési 
dokumentáció szerves részeként kerül dokumentálásra és egyeztetésre, így a véleményezők a tervmódosítást és környezeti 
értékelést együttesen véleményezhetik. 

9.1.3. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására 
A terv felülvizsgálata a 314/2012.(XI.8.) kormányrendeletben meghatározott egyeztetési eljárás szerint több ütemben kerül 
véleményezésre. 
A település jelenlegi területfelhasználásának vizsgálata, valamint a hatályos településrendezési eszközök értékelését 
követően a vizsgálat feltárta a környezetvédelemmel is összefüggő fejlesztési javaslatokat, illetve a településrendezési 
ellentmondásokat.   
Köveskál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2018. (II.16.) számú határozatával döntött a településrendezési 
eszközök teljes felülvizsgálatáról, amely a következő szakaszokból tevődik össze: 
Az előzetes tájékoztatást a településrendezési eljárásba és a környezeti vizsgálati eljárásba bevonandó szervezetek 
egyaránt megkapták 2021 június végén. Korábban is történt két megkeresés is, de azok csak a Településfejlesztési 
Koncepció készítéséről szóltak.  
A tájékoztatás felkerült az önkormányzat honlapjára is, így a partnerségi egyeztetés keretében a lakosság, a gazdasági 
szervezetek, társadalmi szervezetek is tehettek észrevételeket. A lakossági igények befogadásáról több Képviselő-testületi 
döntés is született.  
Az előzetes vélemények alapján az egyes hatóságok felhívták a figyelmet a környezet védelmére több vonatkozásban is: 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítésze tájékoztat a környezeti értékelés 
szakmai követelményeiről, kiemeli a következetes, ellentmondásoktól mentes területfelhasználásokra való törekvést. 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
természetvédelmi és környezetvédelmi szempontokat fogalmaz meg, jogszabályi hátteret ismertet. Felhívja a figyelmet a 
Környezeti vizsgálat készítésének kötelező jellegére, tájékoztat a települést érintő védettségekről és a Natura 2000 területekre 
elfogadott fenntartási tervekről.  
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága részletesen tájékoztat vonatkozó, a tervezés során betartandó 
jogszabályokról valamint a település közigazgatási területé érintő védelmi területekről, övezetekről. 
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felsorolja a települések felszín alatti vizek állapota szempontjából 
érzékeny területeit, a településeken áthaladó vízfolyásokat. Felszíni vizek, vízvédelem, vízellátás, szennyvízelvezetés, 
csapadékvíz szempontjaira hívja fel a figyelmet. 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály a termőföld mennyiségi védelmét figyeli majd a 
dokumentumban. Megadja az átlagosnál jobb minőségű termőföldek művelési ágát, minőségi osztályát a településeken.  
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Az előzetes vélemények és a lakossági észrevételek figyelembe vételével – így a környezet védelméhez kapcsolódó 
vélemények figyelembe vételével készült el a megalapozó vizsgálat és a fejlesztési koncepció tervezete. Mindkét 
dokumentáció az önkormányzattal egyeztetésre került, a kért javítások, kiegészítések megtörténtek.  
Ezt követően a településfejlesztési koncepcióval összhangban elkészült a településrendezési eszközök felülvizsgálatának 
véleményezési dokumentációja. 
A Megalapozó vizsgálat, a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök felülvizsgálatának véleményezési 
dokumentációja egyeztetésre kerül a településrendezési tervezésben és a környezeti vizsgálatban érdekelt szervezetekkel, 
és a partnerségi egyeztetés szerint a lakossággal, gazdasági és társadalmi szervezetekkel. A jogszabályon alapuló 
véleményeket a tervezőknek figyelembe kell venniük és azok figyelembe vételével a tervet módosítaniuk kell. Amennyiben 
jogszabályon alapuló véleményeltérés marad, akkor a vélemények tisztázása érdekében egyeztető tárgyalást kell tartani. Az 
egyeztető tárgyalásra az összes érdekelt államigazgatási szervet – így a környezet védelméért felelős szerveket is – meg kell 
hívni. Ez újabb garancia a környezetvédelmi követelmények érvényesítésére, illetve a környezetvédelmi konfliktusok 
feloldására. 
Az előzetes tájékoztatást az önkormányzatok a 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet 9. melléklete, a 2/2005.(I.11.) 
kormányrendelet 3. melléklete szerinti környezet védelméért felelős szerveknek küldte véleményezésre. 
A környezeti értékelés véleményezésében – egyben a településrendezési terv véleményezésében – érdekelt szervezetek: 

- a környezetvédelemre, táj- és természetvédelemre kiterjedően: Veszprém Megyei Kormányhivatal, 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  

- természet- és tájvédelemre kiterjedően: Balaton-felvidéki NP Igazgatóság 
- környezet- és település- egészségügyre kiterjedően: Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
- a felszíni és a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelmére kiterjedően: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
- a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően: Köveskál Önkormányzata 
- az épített környezetre kiterjedően: Veszprém Megyei Kormányhivatal, Állami Főépítész 
- erdővédelemre kiterjedően: Veszprém Megyei KH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 
- talajvédelemre kiterjedően:  Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály 
- a termőföld mennyiségi védelmére kiterjedően: Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 
- földtani és ásványvagyon védelmére kiterjedően: Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati 

Osztály ill. jelenleg a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 
- kulturális örökség védelmére kiterjedően: Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

 
9.1.4. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott 
véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele 

 

A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása a településrendezési terv felülvizsgálatába és 
a környezeti vizsgálat folyamatába az előző fejezetben ismertetett folyamat keretében a vonatkozó jogszabályok figyelembe 
vételével történik. A vélemények tervbe történő beépítésére vonatkozóan egyrészt jogszabályi garanciák vannak, másrészt a 
környezet minőségének védelme a település önkormányzatának, lakosságának kiemelt érdeke, így a tervezőknek 
kötelessége az arra vonatkozó észrevételeket figyelembe venni. 

 
9.1.5. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása 

- Köveskál község hatályos településszerkezeti terve  
- Köveskál község hatályos szabályozási terve 
- Köveskál község helyi építési szabályzata 
- Megalapozó vizsgálat 2018-2021 
- Településfejlesztési koncepció tervezete 2019 
- Az általános érvényű környezetvédelmi jogszabályok 
- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény  
- Veszprém Megye hatályos Területrendezési Terve 2019. (Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

Veszprém Megye Területrendezési Tervéről szóló 15/2019 (XII. 13.)  önkormányzati rendelete) 
- Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015 – 2020 

 
A felhasznált források ismertetésénél is hangsúlyozni kell, hogy a tervezési feladat egy már hatályos településrendezési terv 
felülvizsgálata.  
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9.2. A TERV ÉS A KIDOLGOZÁSAKOR VIZSGÁLT VÁLTOZATOK RÖVID ISMERTETÉSE 

9.2.1. A tervi módosítások céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a környezeti értékelés 
készítése szempontjából fontos részeket 
A felülvizsgálat 1.2.1 fejezete foglalkozik a szerkezeti tervi változások felsorolásáról. Kategóriái a beépítésre szánt és 
beépítésre nem szánt területi változásokkal kapcsolatban kerültek meghatározásra. Térképi lehatárolásuk is megtörtént, 
valamint a hatályos és tervezett területfelhasználások bemutatása.  Az 5.2 fejezetben a termőföldet érintő módosítások 
kerültek részletesen bemutatásra, mely során kimutatásra került, hogy a felülvizsgálat következében a termőföld 
igénybevétele nem jelentős.  
Összességében elmondható, hogy a módosítások környezetvédelmi szempontból negatív változásokat nem 
eredményeznek. 

A módosításokat bemutató ábrát mellékeljük.  

Új beépítésre szánt terület csekély mértékben kerül kialakításra a felülvizsgált tervben 

Az A jelű módosítások az új beépítésre szánt területek, melyek csekély mértékben kerül kialakításra a felülvizsgált tervben. 
Az A1 területen (0296/15 hrsz) összesen 7 db lakótelek lenne kialakítható falusias lakóterületként, 0,6 ha termőföldet venne 
igénybe.  Az A2 területen (0286/3 hrsz), ennél kevesebb, csak 5 telek alakulna ki, mely 0,39 ha termőföldet venne igénybe. A 
két falusias lakóterület (összesen 12 telek) 0,99 ha területet vesz igénybe.  

A B jelű beépítésre szánt területekből beépítésre nem szánt területbe történő változások közül kiemelendő  a B1 jelű 
kistelkes terület, mely gazdasági terület céljára volt kijelölve a belterület keleti szélén és kertes mezőgazdasági területbe kerül. 
A B3 jelű terület (566/4 hrsz) is lakóterületként szerepelt a hatályos szerkezeti terven, de a szabályozási terv tervezett erdőként 
szabályozta, melyet a terv megtart, ezért erdőterületbe kerül átsorolásra. A B7 terület, (160-162 hrsz), lakóterület céljára volt 
kijelölve és kertes mezőgazdasági területbe kerül. Ez a 3 módosítás összesen 0,66 ha, melyek akár a termőföld 
növekedésével is járhatnak. A B2 módosítás is nem használt, kereskedelmi-szolgáltató területbe sorolt kiskertek terülele, mely 
területen parkoló létesülne a belterület keleti szélén. A B4, B6 módosítás új kisebb zöldterületet hoz létre lakóterület helyett. 
A B5 a vásártér közelében meglévő közterületet tervezett lakótelek helyett sorol közlekedési területbe, melyen parkoló 
kialakítása tervezett. A B8 a központban az 54/1 hrsz-ú telken hoz létre közlekedési területet parkoló számára (ez utóbbi ma 
is már akként működik. A B9-B10 jelű módosítás a temetőket sorolja át beépítésre nem szánt különleges területbe. A B11 jelű 
módosítás a szennyvíztisztító telkét sorolja beépítésre nem szánt területbe.  

A C jelű módosítások már beépítésre szánt területbe sorolt területeken belül történnek, nem jelentős módosítások, csak 
a meglévő vagy tervezett funkcióknak ad megfelelőbb besorolást.  
A C1 jelű módosítás a volt iskola telke (527/1 hrsz), melyen szállásjellegű épületté alakították a volt iskolaépületet különleges 
területből településközpont területbe kerül. A C2 (kultúrház), a C3 bérlakások és tervezett autószervíz) valamint a C4 
polgármesteri hivatal és tervezett múzeum) ahol a meglévő beépítettség miatt kell a falusias lakóterületből átsorolni a telkeket.   
A C5 a katolikus templom telke, melynek a településközponti besorolás megfelelőbb, mint a különleges terület. A C6 jelű 
módosítás a vásártér területe, mely különleges közhasználatú építményi területbe van besorolva a hatályos terven, a 
szabályozási terven idegenforgalom, rekreáció felirattal, itt az ellentmondás feloldása és a tulajdonosokkal történt 
településrendezési szerződés alapján kerül a terület különleges lakóterületbe. A különlegességét a mindössze 8 %-os 
beépítés és egyedi szabályozás indokolja.   

A D jelű módosítások beépítésre nem szánt területen belüli változások. Ezek közül kiemelendő az A1-A2 jelű 
módosítások telkeit érintő módosítások. Ezek a két lakóterülethez a BKÜTrT szabályai szerint kialakítandó zöldterületek (D1, 
D9) és a 0386/3 hrsz-ú telken kialakítandó, parkoló célú közlekedési terület (D10), melyek a termőföld igénybevételével járnak. 
A parkoló létesítése a belterületen kialakult parkolási problémák miatt égetően szükséges. A fenti fejlesztések helyhez 
kötöttek, miután szervesen kapcsolódnak a belterülethez és önkormányzati tulajdonú, illetve az A1 esetében önkormányzat 
tulajdonában kerülő területek. A két területen a termőföld igénybevétel összesen 1,286 ha.  
A D2-D6 jelű módosítások új kisebb zöldterületek kijelölését jelentik, melyek részben már eddig is zöldfelületként működnek, 
ezek falusias lakóterületből kerülnek átsorolásra.  
A D7 módosítás vízmű telket sorol vízgazdálkodási területből különleges közmű területbe. A D8 szintén ebbe sorolja a 
zöldterületben fekvő szennyvízátemelőt. A D11 jelű, 1,18 ha területű belterületi telket kertes mezőgazdasági területként 
határozza meg a hatályosterv, a lakóépület építési igény miatt különleges beépítésre nem szánt lakóterületbe kerül 
besorolásra, melynek a rendkívül kis beépítés az indoka.  
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A D12 jelű módosítás során a Fő út menti nem művelt kistelkes terület egy része kerül közlekedési területbe parkoló kialakítása 
céljából, a parkolási gondok enyhítésére.  
A D13 jelű módosítás során (0173/20 hrsz) különleges beépítésre nem szánt nagykiterjedésű sportterület kerül kijelölésre 
korlátozott mezőgazdasági területből lovasturisztikai építmények (lovarda, istálló) és a tulajdonos számára lakóépület 
létesítése céljából. A kijelölt terület 4,55 ha, mert a tájképvédelmi szempontból kiemelt terült övezete miatt a beépítés 
mindössze 3 %. A Településfejlesztési koncepció egyik kiemelt célja a lovasturizmus népszerűsítése. A termőföld 
igénybevétele azonban csak az épületek alatt történik, mely a területen max. 0,1365 ha.   
A D14-15 jelű módosítás a szennyvíztisztító telkét érinti északon és délen, a telek egésze különleges beépítésre nem szánt 
szennyvíztisztító területbe kerül.   
A D16, D19 jelű módosítások során tervezett erdőterületek kerülnek általános és általános korlátozott mezőgazdasági 
területbe, általános  és kertes borvidéki területbe a BKÜTrT szerkezeti terv illetve az általános mezőgazdasági és a kertes 
mezőgazdasági terület övezetének illetve a borszőlő termőhelyi  kataszteri terület övezetének megfelelően.  
A D17 jelű terület kerül egyedül természetközeli területbe, a feltöltődött Tüskés tó lápos területek mezőgazdasági korlátozott 
területbe tartozik a hatályos terven.  
A D18 jelű módosítás kertes mezőgazdasági területből általános borvidéki mezőgazdasági területbe kerül, miután a BKÜTrT 
kertes mezőgazdasági terület övezete nem egyezik meg a zártkert területével és a zártkert jellegű terület megnövelése nem 
kívánatos.  
A D20-as módosítások szintén a magasabb szintű tervi megfelelőség miatt, az erdők övezetébe tartozó Országos 
Erdőállomány Adattári erdőket sorol erdőterületbe Korlátozott mezőgazdasági területekből.  
A D21-es módosítás a déli határon lévő bányatelket sorolja különleges beépítésre nem szánt bányaterületbe tervezett 
erdőterületből. 
 
A módosítások részletes táblázata (hrsz-okkal) a 19-26. oldalon található, míg a meglévő és tervezett zöldterületek táblázata 
és térképi elhelyezkedése a 11. oldalon található.   
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9.2.2. A tervi módosítások összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal 

A településrendezési tervet az új Országos Területrendezési Tervvel illetve a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési 
tervével (Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény) valamint 
Veszprém megye 2019 decemberében elfogadott területrendezési tervével összhangban kell elkészíteni.  A területrendezési 
tervekkel való összhangot a véleményezési dokumentáció 1.2.2. fejezete értékeli (27-40. oldal).  
Az értékelés alapján megállapítható, hogy a felülvizsgálat a magasabb szintű területrendezési tervekkel összhangban 
készült. A településszerkezeti terv területfelhasználási rendszere összhangban van az OTrT ill. a BKÜTrT térségi 
területfelhasználási rendszerével. 
A felülvizsgálat jelöli az adatszolgáltatás szerint a magterület, pufferterület övezetét és az ökológiai folyosó területét a 
település területén. A magterületet a terv minimális mértékben pontosítja a belterületen. Szintén jelöli a terv és kismértékben 
pontosítja a Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét, a tájképvédelmi terület övezete a teljes 
település területé lefedi. Az erdők övezete (Országos Erdőállomány Adattári erdők területe) teljes mértékben erdőterületbe 
került besorolásra. 
A terv figyelembe veszi a többi érintett országos és térségi övezetet és annak előírásait (Országos vízminőségvédelmi terület, 
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete, Erdőtelepítésre javasolt terület övezete, Világörökségi és világörökség várományos 
terület övezete, Ásványi nyersanyagvagyon övezete, Vízeróziónak kitett terület övezete, Rendszeresen belvízjárta terület 
övezete, Általános mezőgazdasági terület övezete, Kertes mezőgazdasági terület övezete, Borszőlő termőhelyi kataszteri 
terület övezete).  
A megyei sajátos övezetek közül az alábbiak érinti Köveskál területét: Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott 
célterületének övezete; Együtt tervezendő térségek övezet – Tapolca megye várostérségeinek övezete;  Együtt tervezendő 
térségek övezet – Az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program érdekében együttműködő települések övezete.  
A terv az övezetek előírásaival összhangban készült 

9.2.3. A változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása 

Alapváltozat a hatályos településszerkezeti terv, hatályos HÉSZ és szabályozási terv. A „változat” az új településszerkezeti 
terv, szabályozási terv és HÉSZ. A változások táblázata a dokumentum 1.2.1. fejezetében felsorolásra került. 
A változásokat egyrészt tulajdonosi igények támasztották alá, másrészt a hatályos jogszabályoknak megfeleltetés 
(területrendezési tervek, Országos Erdőállomány Adattári erdők, Nemzeti Park, Natura 2000 terület, országos ökológiai 
hálózat, stb), harmadrészt kialakult területhasználatoknak megfelelő besorolás.  

9.3. A TERVI MÓDOSÍTÁSOK, VALAMINT A VÁLTOZATOK KÖRNYEZETI HATÁSAINAK, KÖVETKEZMÉNYEINEK 
FELTÁRÁSA 

9.3.1. A tervi módosítások céljainak összevetése a tervi módosítások szempontjából releváns, országos szinten 
kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal 

Nemzeti Környezetvédelmi Program 
Az Országgyűlés 27/2015.(VI.17.) OGY határozatával fogadta el a 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti 

Környezetvédelmi Programot. 
A Program három stratégiai célt fogalmaz meg: 
1, Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása. 
Cél a jó életminőség és az egészséges élet közvetlen környezeti feltételeinek biztosítása. Ezek közé tartozik a környezet-

egészségügyi feltételek javítása, a magas színvonalú környezeti infrastruktúra, valamint a település, a lakóhely épített és 
természeti elemeinek megfelelő aránya, minősége és összhangja. 

2, Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata. 
Cél a stratégiai jelentőségű természeti erőforrások, természeti értékek, ökoszisztémák védelme, az életközösségek 

működőképességének megőrzése, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása. 
3, Az erőforrás-takarékosság és a –hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése. 
Cél a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítása, a környezetszennyezés megelőzésére, a 

terhelhetőség/megújuló képesség figyelembe vételére épülő fenntartható használat megvalósítása. Kiemelt figyelmet kell 
fordítani a társadalmi-gazdasági fejlődés és a környezetterhelés szétválására, azaz, hogy a lakosság növekvő jólléte 
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csökkenő környezetterhelés mellett legyen biztosítható. A fogyasztói magatartás megváltozása, a környezeti szempontból 
fenntartható termékek és szolgáltatások felé történő elmozdulás keresleti oldalról erősíti meg a termelői folyamatok 
„fenntarthatósága” iránti igényt. A fenntartható termelés forrástakarékos (beleértve az anyag-, a víz-, a terület-, a termőföld- 
és energiahasználatot, az újrahasználhatóság és a tartósság tervezését, az anyagciklusok körfolyamattá zárását); 
csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatásokat (kibocsátások és hulladékok minimalizálása, a megújuló erőforrások 
fenntartható mértékű használata); növeli a termékek és szolgáltatások értékét a fogyasztók számára. 

 
1, Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása stratégiai célon belül a Program a 

következő településrendezés eszközeihez kapcsolódó stratégiai területeket határoz meg: 
Levegőminőség javítása 
A zajterhelés csökkentése 
Ivóvízminőség és egészség 
Szennyvíz-elvezetés és – tisztítás, szennyvíziszap kezelés, hasznosítás 
Környezet és egészség 
Zöldfelületek védelme 
Kémiai biztonság 
Nukleáris biztonság, sugáregészségügy 
 
2, A természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata stratégiai célon belül a Program szerinti 

stratégiai területek: 
A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem 
Talajok védelme és fenntartható használata 
Vizeink védelme és fenntartható használata 
Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás 
Környezeti kármentesítés 
 
3, Az erőforrás-takarékosság és –hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése stratégiai célon belül meghatározott 

stratégiai területek a következők: 
Erőforrás-takarékosság és –hatékonyság javítása 
A fogyasztás környezeti hatásainak csökkentése 
Energiatakarékosság és –hatékonyság javítása 
Hulladékgazdálkodás 
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, felkészülés az éghajlatváltozás hatásaira 
Az agrárgazdaság környezeti aspektusai 
Az erdőgazdálkodás környezeti aspektusai 
Az ásványkincsekkel való gazdálkodás környezeti szempontjai 
Közlekedés és környezet 
Turizmus - ökoturizmus 
 
A település felülvizsgálata a stratégiai célokkal és a településrendezéshez is kapcsolható stratégiai területekkel 

összhangban van, illetve azokkal nem ellentétes. 
 
Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (NTA) 

A Nemzeti Természetvédelmi Alapterv Magyarország természetvédelmi stratégiai tervdokumentuma, egy szakpolitikai 
stratégia, amely a Nemzeti Környezetvédelmi Program önálló, ámde integráns részeként meghatározza az állam 
természetvédelmi feladatai kapcsán követendő kiemelt célokat. 
 A Nemzeti Természetvédelmi Alapterv megvalósítása során elérendő kiemelt stratégiai jellegű, átfogó célok, amelyek a 
jelen településrendezési eszközökre is hatással vannak: 
 
A biológiai sokféleség megőrzése 
A felülvizsgálat során létrehozott területfelhasználás rendszere kimondottan figyelembe veszi a biológiai sokféleség 
megtartását. A terv törekszik a természeti adottságokkal összhangban lévő tájszerkezet megőrzésére. A területfelhasználás 
rendszerének kialakításával a terv lehetővé teszi a természeti értékek védelmét, a biológiai sokféleség fenntartását. 
 
Hazánk táji örökségének és táji sokféleségének védelme 
A terv törekszik a táji adottságokkal összhangban lévő, hagyományos tájszerkezet, a tájpotenciál, a tájkép és ezáltal a táji 
sokféleség megőrzésére. A területfelhasználás rendszerének kialakításánál maximálisan figyelembe veszi a NTA-ben a 
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tájak természetes és természetközeli állapotát, a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, 
természeti rendszerek és az egyedi tájértékek védelmét. 
 
Nemzetközi természetvédelmi, tájvédelmi kötelezettségek teljesítése 
A terv jelöli az adatszolgáltatás szerinti védett területeket, az ökológiai hálózat magterületét, pufferterület övezetét, ökológiai 
folyosóját, valamint figyelembe veszi a tájképvédelmi övezetek területét. Olyan területfelhasználási rendszert alakít ki, amely 
a védelmet biztosítja. 
 
Balaton Területfejlesztési Koncepció (2014-2030), Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program 
A két dokumentum kiemelt hangsúlyt helyez az életminőség javítására, magas minőségű környezet biztosítására, a természeti 
és épített környezet védelmére . A terv teljes mértékben összhangban van ezzel a kiemelt fejlesztési céllal.  
 
 
9.3.2. A helyi környezetvédelmi célok és szempontok figyelembe vétele a terv felülvizsgálatában 
 
A településrendezéssel összefüggő környezetvédelmi célokat a település területére készült településfejlesztési koncepció 
közvetlenül nem határoz meg.  
Ennek ellenére a koncepció célrendszere minden esetben figyelembe veszi a táj- és természetvédelmi, az ökológiai, a 
környezetvédelmi és a több funkciós tájgazdálkodás helyi érdekeit: táji adottságoknak megfelelő tájhasználat, a szőlő- és 
borkultúra, szőlőterületek fenntartásának ösztönzése, természetjáró turizmus, lovas turizmus, klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodás, energiahatékony épített táj- és településkép,  megújuló energiaforrások használatának ösztönzése (negatív 
tájképi hatás nélkül), környezeti szemléletformálás, környezettudatosságra való nevelés, környezetvédelemben való aktív 
részvétel (pl. patakmeder megtisztítása) stb. 
A fejlesztési koncepciókban megfogalmazott fejlesztési célok érvényesülnek a felülvizsgálat településrendezési eszközeiben. 
 
9.3.3. A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervi módosításokkal összefüggésben lévő elemeinek ismertetése    
 
Köveskál és térsége környezetminősége rendkívül kedvező, mivel közigazgatási területén és tágabb térségében a falu 
környezetminőségére kedvezőtlen hatással lévő létesítmények nincsenek. A megalapozó vizsgálat környezeti elemenként 
ismerteti a település jelenlegi környezetvédelmi állapotát, amelyet a következőkben ismertetünk. 
 
A föld védelme  
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény (a továbbiakban Kvt.) 14. § (1) bekezdése szerint 
„a föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes 
és átmeneti formáira és folyamataira”. 
Az Országos Területrendezési Terv és az adatszolgáltatás szerint kiváló termőhelyi adottságú szántó nem található 
Köveskálon, és jó termőhelyi adottságú szántóterület is csak egy kisebb terület van.  A jó termőhelyi adottságú 
szántóterületeket a terv általános korlátozott mezőgazdasági területbe sorolja. 
 
Új beépítésre szánt terület csekély mértékben kerül kialakításra a felülvizsgált tervben. Az A1 területen (0296/15 hrsz) 
összesen 7 db lakótelek lenne kialakítható falusias lakóterületként, 0,6 ha termőföldet venne igénybe.  Az A2 területen (0286/3 
hrsz), ennél kevesebb, csak 5 telek alakulna ki, mely 0,39 ha termőföldet venne igénybe. A két falusias lakóterület (összesen 
12 telek) 0,99 ha területet vesz igénybe.  
Ugyanezeket a telkeket érintik még beépítésre nem szánt területként a két lakóterülethez a BKÜTrT szabályai szerint 
kialakítandó zöldterületek (D1, D9) és a 0386/3 hrsz-ú telken kialakítandó, parkoló célú közlekedési terület (D10), melyek 
szintén a termőföld igénybevételével járnak. A parkoló létesítése a belterületen kialakult parkolási problémák miatt égetően 
szükséges. A fenti fejlesztések helyhez kötöttek, miután szervesen kapcsolódnak a belterülethez és önkormányzati tulajdonú, 
illetve az A1 esetében önkormányzat tulajdonában kerülő területek. A két területen a termőföld igénybevétel összesen 1,286 
ha.  
A D13 jelű módosítás során (0173/20 hrsz)  különleges beépítésre nem szánt nagykiterjedésű sportterület kerül kijelölésre, 
lovasturisztikai építmények (lovarda, istálló) és a tulajdonos számára lakóépület létesítésével, melynek során a kijelölt terület 
4,55 ha, mert a tájképi érintettség miatt a beépítés mindössze 3 %. A Településfejlesztési koncepció egyik kiemelt célja a 
lovasturizmus népszerűsítése. A termőföld igénybevétele azonban csak az épületek alatt történik, mely a területen max. 
0,1365 ha.  A termőföld igénybevételével járó módosítások tehát összesen 1,4225 ha termőföldet érinthetnek.  
A felülvizsgálat a belterületen néhány olyan területet is beépítésre nem szánt területbe sorol, melyek a hatályos tervben 
beépítésre szánt területként voltak kijelölve. Ilyen a B1 jelű kistelkes terület, mely gazdasági terület céljára volt kijelölve a 
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belterület keleti szélén és kertes mezőgazdasági területbe kerül. A B3 jelű terület (566/4 hrsz) is lakóterületként szerepelt a 
hatályos szerkezeti terven, de a szabályozási terv tervezett erdőként szabályozta, melyet a terv megtart, ezért erdőterületbe 
kerül átsorolásra. A B7 terület, (160-162 hrsz), lakóterület céljára volt kijelölve és kertes mezőgazdasági területbe kerül.  
Ezek a módosítások összesen 0,66 ha területtel termőföldnek is minősíthetők.  
A további módosítások a belterületen és külterületen a termőföld igénybevételt nem érintenek.  
 
A felülvizsgálat a termőföld védelmét a mezőgazdasági területek termőhelyi adottságokhoz és történeti gazdálkodási 
hagyományokhoz, a táji-természeti érzékenységhez igazodó differenciált szabályozással biztosította. A szőlőhegyet kertes 
borvidéki mezőgazdasági területként, a természetvédelmi, tájképvédelmi szempontból érzékeny, és jelentősen a Natura 2000 
területbe tartozó, meghatározóan gyepes területeket általános korlátozott használatú mezőgazdasági területként szabályozta. 
A környezetvédelmi, természetvédelmi szempontból kevésbé érzékeny, meghatározóan szántó művelésű, árutermelő 
gazdálkodásra alkalmas területek általános mezőgazdasági területbe kerültek.  
 
Összességében az 5.2. fejezetben részletezettek szerint a termőföldek igénybevétele csekély, így a termőföldre kedvezőtlen 
hatással nincs az új terv. 
 
Felszíni és a felszín alatti vizek védelme 
A Kvt. 18.§ (1) bekezdése szerint „a víz védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére 
(beleértve a hőmérsékleti viszonyait is) és mennyiségére, a felszín alatti vizek medrére és partjára, a víztartó képződményekre 
és azok fedőrétegeire, valamint a vízzel kapcsolatosan –jogszabályban vagy hatósági határozatban –kijelölt 
megkülönböztetett védelem alatt álló (védett) területekre”. 
Az OTrT szerinti Vízminőség-védelmi övezete érinti a települést. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
adatszolgáltatása alapján a települést érinti hidrogeológiai vízbázis védőterülete és védőidoma, mely a tervben általános és 
általános korlátozott használatú mezőgazdasági területre esik.   
A felszín alatti vízminőség védelem szempontjából (219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület: a R. 2. számú melléklete szerint) a település a felszín alatti víz 
állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület közé tartozik. A vízbázisok védőterületeire és a hidrogeológiai 
védőövezetekre vonatkozóan a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények 
védelméről szóló 123/1997. (VIII.8.) Korm. rendelet 5. melléklete határoz meg korlátozásokat. A védelmi területeken belül a 
terv nem jelöl ki új beépítésre szánt területet, így a terv a felszín alatti vizek minőségét nem veszélyezteti.  
 
A felülvizsgálat nem jelöl ki olyan területfelhasználást, amely a település vízminőségét vagy a vizek védelmét  veszélyeztetné. 
Az ivóvízhálózat kiépített, regionális ivóvízhálózat biztosítja a biztonságos ellátást, így a település területén esetlegesen 
fellépő felszín alatti vízszennyezés az ivóvíz ellátására hatással nem lesz.   
A településen nincs olyan gazdasági tevékenység, amelynek technológiai eredetű szennyvize veszélyeztetné a felszíni és 
felszín alatti vizeket. A helyi építési szabályzat környezetvédelmi előírásai között szerepel, hogy a település területén 
tisztítatlan szennyvíz nem szikkasztható el. 
A település területén lévő, több települést kiszolgáló szennyvíztisztító telep a település lakóterületétől több mint 400 m-re 
található, így működése közegészségügyi és környezetvédelmi problémát nem okoz. A csatornahálózat kiépült, a rákötés 
csaknem teljes, azonban a kapacitást a telep elérte, további bővítés lenne szükséges.  
A belvizek elvezetése szempontjából fontos a vízfolyások, csatornák rendszeres karbantartása, tisztítása. 
 
Levegőtisztaság és védelme 
A települést a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 10. számú 
légszennyezettségi zónába sorolja. A település területének szennyező anyagok szerinti típusát a KvVM rendelet 1. számú 
melléklete rögzíti. 
A közlekedési eredetű levegőszennyezés: az átmenő forgalom viszonylag jelentős, annak ellenére, hogy a belterületen 
alsóbbrendű országos közút vezet keresztül, de rendszeres a kamionforgalom is. Levegőszennyezettség szempontjából az 
egyik meghatározó elem a forgalom légszennyezőanyag kibocsátása, ami azonban csak a tapolcai út közvetlen környezetét 
érinti.  Sajnálatos módon az érintett belterületi útszakasz keskeny volta miatt növényzet telepítésére nincs lehetőség, viszont 
új lakóterületet ezen közút mellett követlenül a terv nem jelöl ki. 
A terv új lakóterületet csak a belterület szélén jelöl ki, (A2) de új lakótelek a Fő útra nem nyílik. A másik új lakóterület a 
településen áthaladó közutaktól távolabb kerül kijelölésre (A1).  
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A felülvizsgálat új gazdasági területeket nem jelölt ki. A korábban kijelölt és kialakult kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
területeken csak olyan épületek létesíthetők, illetve olyan tevékenységek folytathatók, amelyek a környezetükre jelentős 
környezeti hatással nem járnak.  
A téli félévben a fűtési eredetű légszennyezés határozza meg a település levegőminőségét, de a gázhálózat kiépítettsége 
miatt ez sem számottevő. 
Állattartó telep nem működik jelenleg a településen.  

A szennyvíztisztító a lakóterületektől több, mint 400 m-re található, így legfeljebb a telep közvetlen környezetében okozhat 
bűzhatást. A szennyvíztisztító telep működésével kapcsolatos lakossági panaszról nincs tudomásunk.  
Megemlíthető még a mezőgazdasági területek műveléséből eredő porszennyezése is, amely száraz időben végzett 
mezőgazdasági munkák esetén léphet fel. 

Zaj- és rezgésterhelés 
A település belterületén zajterhelést okozó üzemi tevékenység nincs, így üzemi technológiából származó zajterhelés Köveskál 
lakóterületét nem érinti. Közlekedési eredetű zajterhelés a tapolcai (Fő utca) mentén érzékelhető a kamionforgalom miatt, de 
az út mentén sok az intézmény, kereskedelmi-vendéglátó létesítmény és üdülő illetve kevés a lakóépület.  
A belterületen átmenő viszonylag jelentős forgalom miatt a közút közvetlen környezetében lévő lakóépületek  zajterhelés 
elleni védelmét passzív védekezi eszközökkel lehet biztosítani (zajgátló üvegezés) és lehetőség szerint a kamionforgalmat 
kellene csökkenteni.  

Sugárzás védelem 
A település területén jelenleg olyan létesítmény nincs, amelynek radioaktív sugárzása lenne. 

Hulladékkezelés 
A településen a kommunális hulladékok begyűjtése és szállítása megoldott. A környezetet érő káros hatások elkerülése 
érdekében használatbavételük esetén a tervezett lakóterületeket is be kell kapcsolni a település szervezett hulladékszállítási 
rendszerébe. A szelektív hulladékgyűjtés már megoldott.  

Vizuális környezetterhelés 
A belterületen a villanyvezetékek, oszlopok és sokszor a rendezetlen parkolás okozhat vizuális környezetterhelést. Utóbbin a 
terv által a belterület szélein kijelölt parkolók megvalósulása segít. A településképi rendeletben előírtakkal összhangban a 
villamos és hírközlési vezetékek felújításakor ill. új vezetékek elhelyezésekor a földkábeles elhelyezést lehet csak 
engedélyezni a kül- és belterületen egyaránt. Az egyéb közművek elhelyezésénél is a településképi megjelenésre és az 
esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni. Ezekre szintén a településképi rendelet ad szigorú szabályokat.  

Árvízvédelem 
A település területét nem érinti árvízvédelmi terület. 

Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 
Környezetvédelmi szempontból probléma a település Fő utcáján áthaladó kamionok által okozott zaj-, rezgésterhelés és 
levegőszennyezés. A kamionforgalom kivezetése egyelőre nem megoldható. A belterületi parkolás is gondot okoz szezonban. 
A terven kijelölt parkolók megvalósítása esetén a belterületi parkolási gondok mérsékelhetők.  

9.3.4. A módosítások hatása a környezetük hasznosítására 
A tervi módosításokat az 1.2.1. fejezet ismerteti, amely alapján összességében megállapítható, hogy a módosítások a 
település környezetminőségére károsan nem hatnak, a jelenlegi környezeti helyzethez képest kedvezőtlenebb hatás nem 
következik be. A tervezett módosítások a közvetlenül szomszédos telkek területfelhasználását, távlati hasznosítását nem 
korlátozzák.  

9.3.5. A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartóképesség, terhelhetőség) 
A táj eltartóképessége és terhelhetősége szempontjából meghatározó az országos jelentőségű természetvédelmi terület 
(Balaton-felvidéki Nemzeti Park), a fokozottan védett természeti terület, az ökológiai hálózat magterületének, ökológiai 
folyosójának, pufferterületének jelenléte, a felszíni és felszín alatti vizek fokozott érzékenysége, az összefüggő erdős 
térségek, valamint a táji változatosság. A terhelhetőség szempontjából meghatározó továbbá a terv által kialakított 
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mezőgazdasági területfelhasználási rendszer, amely a termőhelyi adottságok, a történeti tájhasználat, környezeti 
érzékenység és tájképi érzékenység figyelembevételével alakította ki a sajátos mezőgazdasági területfelhasználásokat és az 
azokra vonatkozó szabályokat. 
A táj terhelhetőségét a terv a mezőgazdasági területek termőhelyi adottságokhoz igazodó differenciált szabályozásával, a 
természeti értékek, védett területek védelmi erdőövezetként és korlátozott használatú mezőgazdasági területi 
szabályozásával veszi figyelembe. A táj eltartóképességét többek között a termőföld, mint természeti erőforrás határozza 
meg.  
A terv a csekély mértékű új lakóterület kijelölésével, a belterület szélén parkoló kialakításával a táj  terhelhetőségére hatással 
nincs, a táj eltartóképességét nem korlátozza.  
Összeségében megállapítható, hogy a tervezett módosítások a táj eltartóképességére, terhelhetőségére kedvezőtlen 
hatással nem lesznek.  

9.3.6. A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha a tervi módosítások 
nem valósulnak meg 
A településen jelentős környezeti konfliktusok nincsenek. A település Fő utcáján áthaladó kamionok által okozott zaj-, 
rezgésterhelés és levegőszennyezés fennáll, a forgalom csökkentésére nincs mód, azonban a Fő utcán lakóépület viszonylag 
kevés van, itt több intézmény, és más kereskedelmi, vagy vendéglátó stb. létesítmények találhatóak a felülvizsgálat pedig  
további területeket sorol lakóterületből településközpont területbe. A belterületi parkolási problémákat enyhítik a felülvizsgálat 
által kijelölt parkolóterületek.   
A terv szerinti módosítások nem idéznek elő környezetvédelmi konfliktusokat. Ebből következően ha a tervi módosítások nem 
valósulnak meg, akkor sem következnek be környezetvédelmi konfliktusok.  
A terv megvalósulása azonban kedvezőbb környezeti állapotot eredményez, illetve a jelenlegi tájhasználathoz és 
településkarakterhez jobban illeszkedő területfelhasználási rendszer a település és a táj harmonikus egységét biztosítja.  

9.3.7. A tervi módosítások megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők 
A felülvizsgált terv elfogadásával, illetve a tervi módosítások megvalósításával a település környezetminőségére közvetlenül 
vagy közvetve kiható környezeti hatások kedvezőek. 

- A módosítások a termőföld igénybevételét csekély mértékben érintik, mivel a terv mindössze 0,99 ha új beépítésre szánt
területet alakít ki, és további olyan területfelhasználást (zöldterület, parkoló, lovas sportterület építményei) mely a
termőföld igénybevételével jár, így összesen 1,4225 ha termőföld  igénybevételére kerülhet sor

- A módosítások egy része  0,66 ha területet sorol vissza mezőgazdasági területbe tervezett beépítésre szánt területekből
(belterületen) , melyek által a termőföld mennyisége növelhető

- A mezőgazdasági területek szabályozása megakadályozza a termőföldek felaprózódását.
- A korlátozott használatú mezőgazdasági területek kijelölése és szabályozása biztosítja a természeti értéket képviselő

legelők fenntartható hasznosítását.
- A terv csak olyan területfelhasználási egységeket jelöl ki, amelyeken környezetterhelést okozó létesítmények nem

létesíthetők.
- A helyi építési szabályzat környezetvédelmi szabályozása is kizárja környezetszennyező létesítmények kialakítását.

Összességében megállapítható, hogy a felülvizsgálat szerinti módosítások egyike sem okozhat környezetvédelmi konfliktust. 

9.3.8. Természeti erőforrás közvetlen igénybevétele vagy környezetterhelés közvetlen előidézése 
A felülvizsgálat természeti erőforrások közül kizárólag a termőföld minimális igénybevételével jár, ez azonban a 
környezetterhelés közvetlen előidézését nem jelenti. A felülvizsgálat lehetőséget ad a kialakított környezetkímélő 
területfelhasználás rendszerén belül az egyes területfelhasználások fenntartható környezetkímélő fejlesztésére. A terv 
megteremti ugyan a fenntartható, környezetkímélő fejlesztés lehetőségét, fontos azonban, hogy az egyes építési 
engedélyezési eljárások során is betartásra kerüljenek a következőkben ismertetett környezetvédelmi jogszabályok: 

A föld védelme 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban Kvt.) 14.§.(1) bekezdése szerint 
„a föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes 
és átmeneti formáira és folyamataira.” 

A föld védelme szempontjából meghatározó jogszabályok: 
- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről,
- 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról,



KÖVESKÁL  KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA –  ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 71 
 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2022 MÁRCIUS 

- 153/2009.(XI.13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló - - 2009. évi XXXVII. 
törvény  végrehajtásáról, 

- 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról, 
- 239/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről, 
- 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
- 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 

 
A vizek védelme 
A Kvt. 18.§.(1) bekezdése szerint „a vizek védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére 
(beleértve a hőmérsékleti viszonyaikat is) és mennyiségére, a felszíni vizek medrére és partjára, a víztartó képződményekre 
és azok fedőrétegeire, valamint a vízzel kapcsolatosan – jogszabályban vagy hatósági határozatban – kijelölt 
megkülönböztetett védelem alatt álló (védett) területekre.” 
 
A vizek védelmével összefüggő meghatározó jogszabályok: 

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, 
- 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
- 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi-létesítmények 

védelméről, 
- 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 
- 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről, 
- 221/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól, 
- 240/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és 

vízgyűjtőterületük kijelöléséről, 
- 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 

besorolásáról, 
- 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk 

egyes szabályairól, 
- 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről, 
- 147/2010.(IV.29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre 

és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról, 
- 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről, 
- 27/2006.(II.7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről, 
- 59/2008.(IV.29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges 

cselekvési program részletes szabályairól, 
- 239/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről. 

 

Felszíni és a felszín alatti vizek 
A Kvt. 18.§ (1) bekezdése szerint „a víz védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére 
(beleértve a hőmérsékleti viszonyait is) és mennyiségére, a felszín alatti vizek medrére és partjára, a víztartó képződményekre 
és azok fedőrétegeire, valamint a vízzel kapcsolatosan –jogszabályban vagy hatósági határozatban –kijelölt 
megkülönböztetett védelem alatt álló (védett) területekre”. 
 
A levegő védelme 
A Kvt. 22.§.(2) bekezdése szerint „a levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely azt, vagy közvetítésével 
más környezeti elemet sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyaggal minőségét veszélyeztető, vagy egészséget károsító 
módon terheli.” 
 
A levegő védelme szempontjából meghatározó jogszabályok: 

- 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről, 
- 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről, 
- 4/2011.(I.14.) VM rendelet a levegőterhelési szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről, 
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Zaj- és rezgés elleni védelem 
A Kvt. 31.§.(1) bekezdése szerint „a környezeti zaj és rezgés elleni védelem kiterjed mindazon mesterségesen keltett energia-
kibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak.” 

A zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából meghatározó jogszabályok: 
- 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól,
- 27/2008.(XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról,

Hulladékgazdálkodás 
A Kvt.30.§.(1) bekezdése szerint „a hulladékok környezetre gyakorolt hatásai elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra, 
termékekre – ideértve azok csomagoló- és burkolóanyagait is -, amelyeket tulajdonosa eredeti rendeltetésének megfelelően 
nem tud, vagy nem kíván felhasználni, illetve, amely azok használata során keletkezik.” 

A hulladékokra – hulladékgazdálkodásra – vonatkozó meghatározó jogszabályok: 
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,
- 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről,
- 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és

feltételekről,
- 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól,
- 5/2002.(X.29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és

üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól,
- 23/2003.(XII.29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről,
- 45/2012.(V.8.) VM rendelet  a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó

állategészségügyi szabályok megállapításáról,
- 72/2013.(VIII.27.) VM rendelet  a hulladékjegyzékről.

Az élővilág védelme 
A Kvt. 23.§.(1) bekezdése szerint „az élővilág védelme – az ökológiai rendszer természetes folyamatainak, arányainak 
megtartása és működőképességének biztosítása figyelembevételével – valamennyi élő szervezetre, azok életközösségeire 
és élőhelyeire terjed ki.” 
Az élővilág védelmével összefüggő meghatározó jogszabályok: 

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről,
- 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
- 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről,
- 269/2007.(X.18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól,
- 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről.

Az épített környezet védelme 
A Kvt 24.§-a szerint „az épített környezet védelme kiterjed a településekre, az egyedi építményekre és műszaki 
létesítményekre”. 

Az épített környezet védelme szempontjából meghatározó jogszabályok: 
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről,
- 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
- 2016.évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
- 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről,
- 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről,
- 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

9.3.9. Olyan társadalmi, gazdasági folyamatok kiváltása vagy ösztönzése, amelyek közvetett módon környezeti 
következménnyel járhatnak  

A tervezett módosítások miatt nem következnek olyan társadalmi, gazdasági folyamatok, amelyek olyan befektetői, 
fogyasztói magatartást váltanak ki, vagy olyan tendenciákat erősítenek, amelyek természeti erőforrás további 
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igénybevételéhez vagy jelentős környezetterheléshez vezethetnének. A tervben nincs olyan változtatás a hatályos tervhez 
képest, amely a települések környezetminőségére károsan hatna, valamint a társadalmi, gazdasági folyamatokat oly módon 
befolyásolná, hogy az negatívan hasson a környezet állapotára. A fő fejlesztési irány a természetjáró, kerékpáros, lovas és 
borturizmus fejlesztése, amely főként a környezetkímélő turisztikai ágazatokat részesíti előnyben. 
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztési céljai között évtizedek óta szerepel a településeken a háttértelepüléseken az 
ökoturizmus fejlesztése, a turisztikai változatosság növelése. Ezt a célt szolgálja pl. a lovasturisztikai terület kijelölése 
(különleges beépítésre nem szánt nagykiterjedésű sportterületként).  
A terv az erdőgazdálkodás területén is ad fejlesztési lehetőséget, a történeti tájhasználathoz igazodik, többfunkciós 
gazdálkodásra ad lehetőséget. Biztosítja továbbá a mezőgazdaság termőhelyi, táji és természetvédelmi adottságokhoz, 
értékekhez igazodó környezetkímélő, fenntartható fejlesztését. A szabályozás kiemelten támogatja a szőlőterületehez 
kapcsolódó borturizmus fejlesztését.  

9.4. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESETÉN VÁRHATÓ, A KÖRNYEZETET ÉRŐ HATÁSOK, KÖRNYEZETI 
KÖVETKEZMÉNYEK ELŐREJELZÉSE: 

9.4.1. A terv hatása a környezeti elemekre 

A felülvizsgálat hatása a levegő védelmére 
A felülvizsgálat szerinti hatások a levegő védelmére egyértelműen kedvezőek. 
- A terv nem jelöl ki olyan új területfelhasználást, amely lehetőséget adna légszennyező üzem létesítésére
- A gázhálózat kiépített, így az új területfelhasználások beépítése esetén a fűtés környezetkímélő gázfűtéssel vagy

megújuló energiával történhet.
- Új lakóterületet a közlekedési eredetű levegőszennyezés nem érinti, mivel az új lakótelkek a Fő utcához csatlakozó

utcáról nyílnak, illetve a közúttól távolabb kerül kijelölésre

A felülvizsgálat hatása a zaj- és rezgésvédelemre 
- A terv nem jelöl ki olyan új területfelhasználást, ahol jelentős zajterhelést okozó üzemi létesítmények kialakíthatók.
- Új lakóterületet a közlekedési eredetű levegőszennyezés nem érinti, mivel az új lakótelkek a Fő utcához csatlakozó

utcáról nyílnak, illetve a közúttól távolabb kerül kijelölésre

A felülvizsgálat hatása a vizek védelmére 
- A felülvizsgálat nem jelöl ki olyan területfelhasználást, amely a felszíni és felszín alatti vizeket veszélyeztetné.
- A helyi építési szabályzat nem ad lehetőséget a szennyvizek szikkasztására, a csatornahálózat kiépített
- A szabályozás nem ad lehetőséget hígtrágyás állattartótelep létesítésére.
- Az országos vízminőségvédelmi terület övezeteiben a felülvizsgálat nem jelöl ki beépítésre szánt területet.

A felülvizsgálat hatása a termőföld védelmére 
- a jó termőhelyi adottságú szántóterület, melyet a terv figyelembe vesz, továbbá kiemelt hangsúlyt helyez a

termőföld, mint természeti erőforrás védelmére
- a terv lakóterületi fejlesztés érdekében, minimális mértékben jelöl ki új lakóterületet termőföld igénybevételével
- A módosítások összességében a termőföld igénybevételére kedvezőtlen hatással nincsenek

 A felülvizsgálat hatása a hulladékgazdálkodásra 
- A kommunális szilárd hulladékot a regionális hulladékkezelő telepre szállítják.
- A szelektív hulladék gyűjtése működik a település területén.

A felülvizsgálat hatása az élővilág védelmére 
- Az általános korlátozott használatú mezőgazdasági terület területfelhasználási egysége biztosítja a gyepterületek

védelmét. Az összes rét, legelőterület ebbe a területfelhasználásba került, ahol épületek nem létesíthetők
- Az ökológiai hálózat magterületét, ökológiai folyosót és pufferterületét a szerkezeti és szabályozási terv egyaránt

kijelöli. A felülvizsgálat magterületen, ökológiai folyosó területén nem jelölt ki új beépítésre szánt területet.
- Az ökológiai hálózat magterületén, a szabályozás erdőterületet, korlátozott használatú mezőgazdasági területet,

vízgazdálkodási területet, természetközeli területet jelölt ki, ahol épület nem létesíthető.
- a terv biztosítja a Natura 2000 területek védendő élőhelyeinek, élőlényeinek védelmét
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A felülvizsgálat hatása az épített környezetre, a kulturális örökségre 
- A műemléket a módosítások kedvezőtlenül nem érintik.
- A régészeti lelőhelyeket a szerkezeti terv és szabályozási terv is feltünteti. Két lelőhelyet érint nem jelentős

módosítás. A 8296 azonosítójú lelőhelyet érinti a C5 módosítás, de csak a római katolikus műemléki templomot
sorolja a terv más övezetbe (különleges területből településközponti területbe). A 8297 azonosítójú régészeti
lelőhelyen területfelhasználás változás nem történik, de a szabályozás a 91/1 hrsz-ú telken néhány parkoló
kialakításra ad lehetőséget.  Új beépítésre szánt terület régészeti lelőhely területén és környezetében nem került
kijelölésre.

- A településfejlesztési koncepció egyik fontos célja az épített örökség védelme „Fontos feladat a leromlott területek
felszámolása, a leszakadó településrészek épületállományának és közterületeinek megújítása, valamint a
kihasználatlan épületek, telkek intenzívebb hasznosítása. A vonzó településkép megteremtése érdekében
elengedhetetlen a zöldterületek megóvása, további fejlesztése, környezetbarát megközelíthetőségének
biztosítása.”

- A kül- és belterületek szabályozása a településképi rendelettel összhangban biztosítja a település és táj
településképi, tájképi egységét.

9.4.2. A terv hatása a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, 
klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra 

A felülvizsgálat az előző fejezetben részletezettek szerint a környezeti elemekre kedvezőtlen hatással nem lesz, így 
egyértelmű, hogy a környezeti elemek rendszerére sem hat károsan. 
A meglévő erdők mellett tervezett erdőkkel teszi teljessé a település körüli erdők összefüggő rendszerét, amelyeket a 
természetközeli gyepterületek egészítenek ki ökológiai rendszerré, biztosítva a biológiai sokféleség (biodiverzitás) 
fenntartását. A természetes és természetközeli élőhelyek védelme biztosítja az élővilág védelmét is. A kedvező táji 
környezet, tervezett belterületi zöldterületek, belterületi kertek, parkosított intézménykertek (temetők, templom) a kedvező 
klíma megőrzésében is meghatározó szerepet töltenek be. 

A belterületen a klíma kedvező, mivel nagy burkolt felületek nincsenek, viszonylag sok a zöldterület és a közlekedési 
területek zöldfelületei. A belterület külső részein a nagyobb telkek, nagyobb zöldfelületekkel is rendelkeznek, hiszen a HÉSZ 
meghatározza az elhelyezhető épület alapterületét. A szabályozás a még nem beépült lakóterületeken nagyobb telekméretet 
szabályoz (Lf8), és több olyan terület van, melyek lakócélúak, de mindössze 8 %-os a beépítési lehetőség vagy csak 90 m2-
es alapterületű épületet lehet elhelyezni, mely egyértelműen kedvezőbb klímát eredményez.  

9.4.3. A terv hatása a Natura 2000 területek állapotára 
A település területén jelentős kiterjedésű Natura 2000 terület található, északon a Monostorapáti Fekete-hegy (HUBF 20007), 
déli részen a Sásdi-rétek (HUBF 20012) nevű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek fednek rá Köveskál 
területére. A Fekete-hegy (HUBF 20007) Natura 2000 területét erdőterületként és olyan korlátozott használatú 
mezőgazdasági területként jelöli a terv, ahol épületek nem létesíthetők.  Az itt található tavak területét vízgazdálkodási 
területbe sorolta. A Sásdi-rétek (HUBF 20012) Natura 2000 területét jellemzően korlátozott használatú mezőgazdasági 
területként jelöli a terv, a déli részen a Kornyi tó köveskáli részét vízgazdálkodási területként, ezen a területen a hatályos 
tervhez képest nem történik változás.  A terv figyelembe vette a két terület fenntartási tervét, az azokban foglaltakkal a terv 
összhangban van, így a felülvizsgált terv a Natura 2000 területre kedvezőtlen hatást nem okoz.  

9.4.4. A terv hatása az érintett emberek egészségi állapotára, valamint társadalmi, gazdasági helyzetére 
A fejlesztési koncepció fő céljai a népességmegtartó képesség javítása, a fiatalok helyben maradására ösztönző feltételek 
kialakítása, a településen élők számára az életminőség javítása, a kedvező lakókörnyezet kialakítása, a turisztikai kínálat 
bővítése, minőségi turizmus, szolidáris társadalom. A településrendezési eszközök felülvizsgálata nem generál az emberek 
egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében – különösen életminőségében, társadalmi-kulturális, 
gazdasági-gazdálkodási hagyományaiban – negatív változásokat.  
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9.5. A KÖZVETETT MÓDON HATÁST KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK  

9.5.1.Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, meglévők felerősödése 
Mivel a környezeti elemeket, a természeti értékeket nem érik negatív hatású fejlesztések, sőt a környezet állapotát érintően 
kedvezőbb állapotot eredményező változások lesznek, ezért új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére a terv 
következtében nem lehet számítani.  

9.5.2.A terv hatása  a környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek 
gyengítésére vagy korlátozására 
A terv nem korlátozza vagy gyengíti a környezettudatos, környezetbarát magatartást, életmódot. 

9.5.3. A terv hatása a helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási módtól való 
eltérés fenntartására vagy létrehozására 
A felülvizsgálat a mezőgazdasági területek területfelhasználási rendszerét a helyi természeti adottságokhoz, történeti 
tájhasználathoz igazítva mértéktartó fejlesztésekkel alakította ki. Így a helyi adottságoktól eltérő térszerkezet, 
területfelhasználási mód kialakítása nem történhet meg.   

9.5.4. A terv hatása olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok gyengítésére, amelyek 
a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak 
A településfejlesztési koncepció a mértéktartó fejlesztést tűzte ki célul, amely a gazdaságfejlesztésben is megmutatkozik.  
A terv a helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományokra a táj eltartóképességére hatással nem lesz.  

9.5.5. A terv hatása a természeti erőforrások megújulásának korlátozására 
A terv nem eredményez ilyen jellegű korlátozást.   

9.5.6. a környezeti következmények meghatározása, a környezeti szempontból elfogadható változatok  
A terv következtében az előző fejezetekben kifejtettek szerint a környezeti elemeket tekintve kedvezőtlen változások nem 
következnek be. Az ismertetett környezetvédelmi jogszabályok és a HÉSZ környezetvédelmi előírásainak betartásával 
környezetvédelmi konfliktusok nem lépnek fel. A felülvizsgálat során nem indokolt változatok meghatározása, ugyanis a 
megalapozó vizsgálatok alapján készült a terv, amely az adatszolgáltatásban kapott releváns információkra alapozottan 
készült.   

9.6. A TERVI MÓDOSÍTÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓAN FELLÉPŐ KÖRNYEZETRE 
KÁROS HATÁSOK ELKERÜLÉSÉRE, CSÖKKENTÉSÉRE VAGY ELLENTÉTELEZÉSÉRE VONATKOZÓ 
INTÉZKEDÉSEK 

A felülvizsgálat a tervi módosítások megvalósítására vonatkozó intézkedéseket nem tartalmaz. Mivel a módosításoknak 
kedvezőtlen hatásai nem lesznek, így a környezetvédelmi célú intézkedések nem indokoltak.  

9.7. JAVASLAT OLYAN KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ INTÉZKEDÉSEKRE, ELŐÍRÁSOKRA, FELTÉTELEKRE, 
SZEMPONTOKRA, AMELYEKET MÁS TERVBEN, PROGRAMBAN FIGYELEMBE KELL VENNI 

A felülvizsgálat a módosításokhoz kapcsolódó más tervekben figyelembe veendő intézkedéseket nem tartalmaz. Az 
ismertetett környezetvédelmi jogszabályok betartása mellett szükséges a HÉSZ előírásait is betartani. 

9.8. A TERVI MÓDOSÍTÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓAN FELLÉPŐ KÖRNYEZETI 
HATÁSOKRA VONATKOZÓ MONITOROZÁSI  JAVASLATOK, EGYÉB SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK 

A terv a környezetvédelemmel összefüggő monitorozási javaslatot nem tartalmaz. A tervi változtatások a szomszédos 
településekre nem lesznek hatással. 
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9.9. ÖSSZEFOGLALÓ 

A környezeti értékelés összefoglalójaként megállapítható, hogy a település hatályos településrendezési eszközeihez képest 
a felülvizsgálat nem tartalmaz olyan módosításokat, amelyek környezetvédelmi szempontból a hatályos tervnél 
kedvezőtlenebbek lennének, a település környezetminőségére kedvezőtlenül hatnának. 

A levegő- és a zajvédelem tekintetében megállapítható, hogy a tervezett módosítások nem eredményeznek kedvezőtlen 
változást.  A közlekedési eredetű levegőszennyezés, zajterhelés csökkentésére a közút mentén jelenleg nincs megoldás, 
de a terv által kijelölt lakóterületek telkei közvetlenül nem nyílnak a közútról vagy attól távolabb kerültek kijelölésre.  

Köveskál közigazgatási területén kijelölt területfelhasználási egységek területén jelentős zavaró hatású tevékenységek 
illetve épületek nem létesíthetők így a terv a település környezetminőségére károsan nem hathat.  

A már kijelölt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen, településközpont területeken csak nem jelentős zavaró hatású 
gazdasági tevékenységek folytathatók, így azok környezetszennyező hatása nem várható. 
A terv nem jelöl ki olyan területfelhasználást, ami a felszíni és felszín alatti vizeket veszélyeztetné. 

A felülvizsgálat teljes mértékben figyelembe veszi , hogy Köveskál teljes közigazgatási területe a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park része, figyelembe veszi továbbá a Natura 2000 területeket.  
A terv kijelöli az ökológiai hálózat magterületét, ökológiai folyosóját és pufferterületét és ezen területeken belül csak olyan 
területfelhasználásokat jelöl ki, amelyek nem veszélyeztetik, a már meglévő természetes és természetközeli élőhelyeket. 
Lehetőséget biztosít további természetes élőhelyek kialakítására és az ökológiai rendszer fejlesztésére, ezzel a biológiai 
sokféleség fenntartására.  
A terv kijelöli a BKÜTrT szerinti tájképvédelmi szempontjából kiemelten kezelendő területeket és az OTrT szerinti. 
tájképvédelmi területet.  A tájképvédelmi területeken belül nem jelöl ki olyan területfelhasználást, amely a tájképi egységet 
megbontaná illetve a szabályozás keretében a településképi rendelettel összhangban biztosítja, hogy csak a tájképbe 
illeszkedő épületeket lehessen kialakítani.  
A tájkép védelmét szolgálja továbbá a mezőgazdasági területek természeti adottságokhoz és a történeti tájhasználathoz 
igazodó differenciált szabályozása is.  
A tájkép, településkép védelmét és az épített környezeti értékek védelmét olyan szabályozással biztosítja a terv, amely 
lehetőséget ad a településkép és a tájkép harmonikus egységének megőrzésére. 
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