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ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
– a 314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján –
1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE
1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK

Monoszló településrendezési tervének felülvizsgálata során környezetalakítási szempontból
alapvető cél, hogy a javasolt módosítások által, a hozzájuk tartozó funkciókkal, létesítményekkel
– ne kerüljön sor környezetszennyező létesítmény kialakítására,
– a tervezett fejlesztések a legkisebb méretű környezetterhelést idézzék elő,
– a természeti értékek védelme erősödjön, növekedjen,
– a mezőgazdasági területek művelése az adottságokat legjobban hasznosító tájhasználat
irányában mozduljon el.

1.1.1. Beépítésre szánt területek
Lakóterületek
Monoszló belterületének 90%‐a – mintegy 24 hektár – lakóterület. Bár a település célja a
lakónépesség kismértékű növelése, és megtartása, a tervezés során fontos szempont volt az is, hogy
a település ne a tájban szétfolyva, annak rovására fejlődjön.
Falusias lakóterületek
A falusias lakóterület elsősorban lakófunkcióra, valamint a mező‐ és az erdőgazdasági építmények,
továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató
építmények elhelyezésére szolgál.
A meglévő, már beépült lakóterületek 24,13 ha‐t tesznek ki. A falu eltartóképességéhez mérten, öt
helyen mezőgazdasági területekből falusias lakóterületbe való átsorolást tartalmaz a terv (24., 29.,
30., 32., 34.sz. változások). Ez mindösszesen 4,48 ha lakóterület‐bővítést jelent.
A 24. sz. változás területe már belterület: 702‐704; és 701/2. hrsz., a Nagykő mögötti területen, ami
korábban kertes mezőgazdasági terület volt.
A 29‐30. sz. változások a 24. sz. terület mellett találhatók, de jelenleg még külterületi besorolásúak: a
0135/9‐10 hrsz‐ú ingatlanokból kb. 0,88 ha‐os területrész a tervezett elkerülő út mellett.
A 32. sz. tervezett lakóterület szintén a tervezett elkerülő út mentén található, a jelenlegi belterület
keleti szélén, 1,23 ha‐on.
A 34. sz., és egyben utolsó tervezett lakóterületrész a Fő utcáról nyíló, 170‐es hrsz‐ú útról érhető el, a
Telki réten, a 02/1 hrsz‐on, 0,45 ha‐on.
Ezen lakóterületek nagy része a hatályos tervben szerepelt és a 2018. évi CXXXIX. törvény is települési
területként tartalmazza.

2.2.1.2. Vegyes területek
Településközpont terület
A településközpont terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló
épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre.
Településközpont vegyes terület a református templom telke, és a községházától a kultúrházig tartó
terület a Fő utcán.
Ezekből új „Vt” terület a 15.sz. változással jelölt 214‐216; 217/4 hrsz‐ú, korábbi lakótelkek a
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községháza mögött, illetve annak szomszédságában lévő három telek, 0,71 ha‐on.
2.2.1.3. Gazdasági területek
Kereskedelmi, szolgáltató terület
A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.
Gazdasági területet a településen egyetlen helyen, a Templom utca 21. szám alatt jelöltünk ki, 0,69
ha‐on.
2.2.1.4 Különleges területek
A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények
rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett
külső hatásaitól is védelmet igényelnek.
Különleges terület – malom
A szélmalom és molnárház romjának 10/1‐2. hrsz‐ú telke a Szél‐dombon. Ezen egyedi tájértéknek az
újjáépíthetősége céljából a telkeket külön területfelhasználási egységbe és építési övezetbe sorolja a
terv, az újjáépítést és turisztikai bemutatást szolgáló építési paraméterekkel (20. sz. változás).

1.1.2. Beépítésre nem szánt területek
A 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet szerint a beépítésre szánt terület fő jellemzője, hogy az ide
sorolt övezetek megengedett beépítettsége legfeljebb 10 %.
A beépítésre nem szánt területek:
– közlekedési és közműterületek
– zöldterületek
– erdőterületek
– mezőgazdasági területek
– vízgazdálkodási területek
– különleges beépítésre nem szánt területek.
Közlekedési területek
A közlekedési és közmű elhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a
közterületi gépjármű várakozóhelyek, járdák, és gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési
rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, vízi közlekedés, valamint a
közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.
Monoszlón közlekedési területbe (KÖu) tartoznak a:
– Települést érintő országos közutak
– Települési gyűjtőutak
– Települési kiszolgáló utak
– Közúti csomópontok
– Kerékpárút
– Parkolók.
Zöldterületek
Olyan állandóan növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus viszonyainak
megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét valamint az emberek pihenését,
kikapcsolódását szolgálja. A zöldterületek a környezet minőségét javító, településesztétikai értékű,
közhasználatú területek.
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Közkert
Zöldterület területfelhasználási egységbe sorolt közterületen, vagy közhasználatra átadott területen
létesült, legalább 60%‐ban növényzettel fedett, közhasználatra szánt terület, melynek mérete 200‐
10.000 m2 között van, és legkisebb oldalmérete legalább 15m.
Az Önkormányzat melletti Zsabai‐rét déli részén található a 217/2 hrsz‐ú ingatlanon található a
település központi zöldterülete.
A hatályos terv a Hegyi utca mentén jelöl két kisebb közkertet.
Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten elegendőnek tartja a meglévő zöldterületet és csak a
jogszabályokban előírt fejlesztést kívánja beépíteni a rendezési tervbe. Ezért csak egyetlen terület, a
Taróra déli nyúlványán a kertes mezőgazdasági terület és a belterület közötti területrészen került
kijelölésre egy 4000m2 nagyságú közkert (0200/5 hrsz).
Erdőterületek
Erdőnek a fás növényekből és társult élőlényekből kialakult életközösségét tekintjük.
Területfelhasználás szempontjából erdőterületnek az erdő által elfoglalt 5000m2 vagy annál nagyobb
kiterjedésű földterületet tekintjük, a benne található nyiladékokkal együtt, valamint az
erdőtelepítésre tervezett területeket.
Az erdők alapvető jelentőségűek az élővilág megőrzése és a települési környezet minősége
szempontjából, valamint a táji értékek, a tájesztétika és a turizmus szemszögéből.
Monoszló Nemzeti Parki és Világörökség Várományos területén különösen fontos, hogy honos, a
tájra jellemző fafajok kerüljenek telepítésre. Tekintettel a Nemzeti parki védettségre, Monoszlón az
erdők védelmi besorolást kaptak.
Védelmi erdők
Védelmi erdőterületek közé tartozik Monoszló területén az összes erdő, miután a település teljes
területe része a Balaton‐felvidéki Nemzeti Parknak, de a Zsabai rét feletti új erdő elsődleges
rendeltetése közjóléti erdő.
Meglévő védelmi erdők:
‐
a Taróra hegyen lévő un, Felső‐erdő
‐
a Zsabai réten a Heves forrás körzetében illetve a Pangyér hegyen lévő erdőfolt
‐ A település déli részén a Horogi hegyen illetve a Hangyás tetőn lévő nagy összefüggő
erdőterület.
Változással érintett védelmi erdők:
‐ a hatályos tervhez képest erdőből természetközeli mocsár övezetbe soroltuk át a Tarórán, a
hegytetőn lévő lefolyástalan területet.
‐ a Csádé határrészen azokat a gyepes bozótos területeket, amelyek nem tartoznak az Adattári
erdők közé
‐ a Horogi hegy északi oldalán ugyancsak mezőgazdasági területbe soroltuk vissza, a kellően be
nem erdősödött nem Adattári területeket
‐ jelentős nagyságú, több mint 7 hektár területet szabályoztunk erdőként a településhez közel
a Heves forrás körzetében a Zsabai réten.

Közjóléti erdő
Közjóléti erdőterület a szabályozási terven „Ek” jellel jelölt terület, amelyen elsősorban pihenést,
testedzést szolgáló építmények helyezhetők el. Az „Ek” jelű közjóléti rendeltetésű erdőterületen
legfeljebb 3 %‐os beépítettséggel, legfeljebb földszint + tetőtér beépítéses építmény helyezhető el, a
közjóléti
rendeltetésnek
megfelelő
funkcióval.
A
terepszint
alatt
építmény nem létesíthető.
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Mezőgazdasági területek
A mezőgazdasági területek a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos,
a saját termék feldolgozás, tárolás és árusítás építményei elhelyezésére szolgáló területek
A mezőgazdasági területek a településszerkezeti tervben általános és kertes mezőgazdasági terület
területfelhasználási egységként kerültek szabályozásra.
Általános mezőgazdasági terület
Az általános mezőgazdasági területek – árutermelő területhez tartoznak a jelenleg szántóföldi
műveléssel illetve gyümölcsössel hasznosított területek.
Meglévő általános mezőgazdasági területek kerültek kijelölésre, a 2019. jún. 14‐ei miniszteri
rendeletnek megfelelően:
‐ a kapui részen a Csicsó felé vezető völgy két oldalán
‐ a Szélesháton és a Kajor alatti részeken a közigazgatási határ nyugati, Balatonhenye felé eső
részén
‐ a Horogi hegy és a Pangyér közötti alacsonyabban fekvő határrészen
‐ a Boncsos környezetében
Változással érintett nagyobb kiterjedésű általános mezőgazdasági területet a Zsabi rétnél említett 7
hektárt meghaladó erdősítésen kívül nem tartalmaz a terv, csak kisebb, a hatályos tervben erdőnek
szabályozott területeket sorol vissza általános mezőgazdasági területbe.
Kertes mezőgazdasági terület
Kertes mezőgazdasági területbe sorolja a szerkezeti terv a 2018. évi CXXXIX. törvény szerint
meghatározott kertes mezőgazdasági területeket, így az Újhegy, a Csádé, a Boncsos és a Hegyestű
területét.
Változással érintett kertes mezőgazdasági terület a kajori részen található 1,43 ha nagyságban, ami
bőven az 5 %‐os eltérésen belül van. Itt a kertesből általános mezőgazdasági területet jelöl a
szerkezeti terv, illetve innen kicsit a falu felé, a 015/8‐9; és 35‐36, hrsz‐ú kisparcellás művelésű
földrészleteket az általánosból kertes mezőgazdasági területbe jelöli a szerkezeti terv, 0,9 ha
nagyságban.
Vízgazdálkodási területek
Vízgazdálkodási terület a folyó, állóvíz és közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja, a vízbázisok
területe, a hullámtér és az árvédelmi töltések területe. Vízgazdálkodási területen építményt elhelyezni
a rájuk vonatkozó sajátos jogszabályok szerint lehet.
Monoszlón a Horogi séd medrét, a Kávás‐kút felől érkező patak medrét a települést védő övárok
medrét valamint a vízbázis területét jelöli a szerkezeti terv vízgazdálkodási területfelhasználási
egységbe.
Különleges beépítésre nem szánt területek
A különleges beépítésre nem szánt terület olyan nagykiterjedésű funkciók elhelyezésére szolgál,
amelyek beépítettsége a 10 %‐ot nem haladja meg.
Olyan beépítésre nem szánt területek tartoznak ide, amelyeken az elhelyezhető építmények
rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetüktől valamilyen
szintű védelmet igényelnek.
Különleges beépítésre nem szánt terület‐ Temető
A terület a temetkezés, a temetkezés és a kegyelet épületei, s az azt kiszolgáló épületek
elhelyezésére szolgál.

74/9

Különleges beépítésre nem szánt terület – Állatbemutató
Ebbe a területfelhasználási egységbe az a két terület tartozik, amelyek az állatbemutató kijelölt
célterületei.
A gyepterületek fenntartása a legeltetés az állatbemutatás végett fontos.
Változással érintett különleges beépítésre nem szánt területek:
A településtől délre a Nagykő mögött lévő völgy korábban tartalék turisztikai területként volt
kijelölve, ez a terület került a szerkezeti tervben állatbemutató céljaira meghatározásra.
Különleges beépítésre nem szánt terület – Geológiai bemutató
A Hegyestű tetején a BfNP Igazgatóság geológiai bemutatóhelyét fejleszteni kívánja. A szerkezeti terv
ezért a fejlesztést lehetővé tevő területfelhasználási egységet jelöl ki a meglévő bemutató központ
területén.
A hatályos terv még nem tartalmazta a bemutató központot ezért ez a terület erdőből beépítésre
nem szánt egységgé lett kialakítva.

1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek
Monoszló tájszerkezetének meghatározó elemei a mesterséges ember alkotta elemek, utak,
beépített területek, művelt felszínek, ültetvények valamint a természetes, természetközeli felületek,
domborzati adottságok.
Monoszló jelenlegi szerkezetének legmeghatározóbb vonalas elemei:
‐ 73124 – Monoszló bekötő út
‐ Horogi‐séd
A tájszerkezet formálásánál alapvető cél az adottságokhoz alkalmazkodó és ugyanakkor a változatos,
mozaikos tájszerkezetet alakító tájhasználat megőrzése, erősítése.

1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek
Kulturális örökségvédelem
Művi értékvédelem
Az országos védelem alatt álló épület védelméről településrendezési eszközökkel is gondoskodni kell.
A belterületen áthaladó fő közlekedési útvonal környezetét és a településmag területét fokozott
esztétikai kontroll alá kell vonni.
Régészeti emlékek
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény előírásai alapján kell a régészeti
emlékek védelmét biztosítani. A törvény rendelkezik az építkezés, földmunka, bányászati
tevékenység, vízi munka során előkerült régészeti lelőhelyek vagy leletek megőrzésével, jelentésével
kapcsolatban. A településszerkezeti terv feltünteti az örökségvédelmi hivatal közhiteles
nyilvántartásában szereplő nyilvántartott régészeti lelőhelyeket. A településszerkezeti tervben
rögzített régészeti lelőhelyek védelmét a szabályozási tervben, a helyi építési szabályzatban és az
építéshatósági gyakorlatban is érvényesíteni kell.
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Régészet lelőhelyek
azonosí lelőhelys
tó
zám
név
8559
1
Hegyes‐tető

védelem
szakmai

8560

2

Boncos‐dűlő

szakmai

8561

3

8562

4

8563

5

Kapui‐dűlő
szakmai
Kávás‐kúti‐
dűlő
szakmai
Szent Mihály‐
templom
szakmai

8564

6

Pangyér‐hegy szakmai

EOV Y
EOV X
koordiná koordin
ta
áta
543335 172636

HRSZ

086/1, 086/2
164/8, 164/1, 1021/15, 1013/6, 164/6, 164/2,
164/3, 1021/11, 1021/14, 1017, 1013/5, 164/9,
0168/4, 0175
543106
1009/3, 1009/2, 1009/1, 1009/8, 1009/9, 1009/6,
1009/10
543238

174639

0170/1, 0169, 0168/5

543414

174636

169/2, 190, 202/2
041/12, 041/11, 041/10, 041/14, 041/13, 041/9,
041/33

542619

174308

542084

173824

174362

Műemlék, műemléki környezet
törzsszá azonosí
m
tó
11009

12799

8408

24602

5237

24603

10109

24604

8408

30774

8408

30775

5237

10056

8408

10055

10109

10057

11009

11164

cím

Templom u.
9.
Templom u.
9.
Templom u.
15.
Templom u.
9.

név
Balaton‐felvidéki gazdasági
épület műemléki környezete
református paplak ex‐lege
műemléki környezete
Ref. templom ex‐lege műemléki
környezete
pince ex‐lege műemléki
környezete

EOV X
koordináta

pince
Ref. templom

Műemlék

190

542623

174309

református paplak

Műemlék

174321

Műemlék

190
542645
0200/
2
542653

Műemlék

403

174645

gazdasági épület

Újhegy u. 14. pince
Balaton‐felvidéki gazdasági
épület
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HRSZ

EOV Y
koordináta

védelem
Műemléki
környezet
Műemléki
környezet
Műemléki
környezet
Műemléki
környezet
Műemlék
[tartozék]
Műemlék
[tartozék]

190

542663

174330

190

542647

174311

542765

174860

Táj és természetvédelmi elemek, területek

TERMÉSZETVÉDELEM – ORSZÁGOS VÉDELEM
Monoszló teljes kül‐ és belterülete a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park védett természeti területébe
tartozik. Az 1997‐es védetté nyilvánító rendelet melléklete szerint a 086/1‐2 hrsz‐ú terület a
Hegyestű geológiai bemutató területe a NP fokozottan védett területei közé tartozik.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény hatálya alá esnek a Monoszló területén fellelhető
források, amelyek a törvény 28.§ (5) bekezdése értelmében, országos jelentőségű természeti
értéknek minősülnek. A Megalapozó vizsgálatban ismertettük a forrásokat.
Az előbb említett törvény rendelkezik a nyílt karszt területek elkészítéséről. Az elkészített jegyzék
szerint Monoszló északi területének jelentős része nyílt karsztba tartozik. A helyrajzi számos
felsorolást lásd a megalapozó vizsgálatban.
ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖVEZETEI
Az OÖH három elemből, a kiemelten védendő természetes állapotú magterületből, a magterületeket
összekötő folyamatos, illetve néhol megszakadó ökológiai folyosókból, valamint a magterületeket
körülvevő, jellemzően természetközeli élőhelyekből álló pufferterületekből áll össze.
A magterületek olyan élőhely‐együttesek, amelyekben a külső és belső környezeti feltételek révén a
természetes folyamatok érvényesülnek, s így biztosítható a természetes életközösségek
fennmaradása. A magterületeknek és az őket összekötő zöldfolyosók hálózatának, az ökológiai
hálózatnak kiemelt jelentőségük van az élőhelyek folytonosságának biztosításában.
Monoszló település közigazgatási területén a Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása szerint
magterület és puffer terület övezet található. Ugyanezen övezetek találhatók a hatályos Balaton
törvényben is. Az Ökológiai Hálózat teljesen lefedi Monoszló területét. Az erdőterületek csaknem
95%‐a magterületbe tartozik. Monoszló többi területét pufferövezetbe sorolja mind a NP
szakvélemény mind a hatályos Balaton törvény. Az Országos Ökológiai Hálózatra és a magterületre,
ökológiai folyósóra és puffer területre vonatkozó előírásokat az OTrT 13., 17‐19 §‐ai szabályozzák.
Meg kell jegyeznünk, hogy a Balaton törvény módosítása Monoszló területén ökológiai folyosó
övezetet is tartalmaz. A belterülettől közvetlen nyugatra eső Zsabai rét és a felette lévő erdő
területét /031/1‐2, 033, 035, 036 hrsz‐ú területek/ sorolja ökológiai övezetbe. Tekintettel arra, hogy
ez a módosítás az OTrT‐vel és az illetékes szervekkel többszörös egyeztetésen ment keresztül, ha a
hatóságok e vizsgálati megjegyzésre nem válaszolnak, akkor a friss Balaton törvényi szabályozást
vesszük figyelembe.
Az ökológiai hálózatot tehát a módosított Balaton törvény alapján a településrendezési terv
magterületként, ökológiai folyosóként és pufferterületként tartalmazza majd és az OTrT illetve a
Balaton törvény szabályait érvényesíti.
TERMÉSZETVÉDELEM ‐ TÁJKÉPVÉDELEM
A természetvédelem a különleges oltalmat igénylő és az emberi környezet védelme érdekében föld‐,
víz‐, növény és állattani, tájképi vagy kultúrtörténeti szempontból, ill. más közérdekből védelemre
érdemes természeti fajok, területek és tárgyak, vadon élő növény és állatfajok körét veszélyeztető
jelenségek okát feltáró, a károsodást megelőző, csökkentő vagy megszüntetendő és az értékeket
megőrző, helyreállító, tervszerű fennmaradását biztosító intézkedések rendszere.
A terv kiemelten kezeli, hogy a Monoszló területén található természetes és természetközeli
élőhelyek, táji, tájképi, természeti értékek megóvását biztosítani kell ezért az országos védelem
mellett tartalmazza a helyi, egyedi tájértéket is.
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TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLETEK
A 9/2019.(VI.14.) MvM rendelet 3. melléklete Monoszló teljes területét tájképvédelmi terület
övezetébe sorolja.
A 2018. évi CXXXIX törvény szerint a falut keletről és északról körbevevő részek, valamint nyugat felé
a Pangyér szőlőterületei és a szőlők melletti szántó és gyepterületek, és a Hegyestű tartoznak a
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetébe.
EGYEDI TÁJÉRTÉKEK
A természet védelméről szóló törvény 6.§‐a szabályozza az egyedi tájértékekre vonatkozó
feladatokat. Monoszló község területére a NP elkészíttette az egyedi tájértékek listáját, amelyet a
tervanyagba beépítettünk, azonban egyes egyedi érték a településkép védelmi rendelet hatáskörébe
tartozik. A tervezés és az egyeztetés során elképzelhető, hogy ezen lista bővül ám tisztázandó, hogy
a településkép védelmi rendelet és településrendezési terv közül melyik illetékes az egyedi tájértékek
rögzítésére.

74/13

Sorszám
7

Név

Paplak és
gazdasági épület
Református
templom

EOV
EOV
koordin
koordináta
áta (NY‐
(D‐É)
K)

Tipizálás

Pontos helyszín

Hrsz

Kor,
keletkezés
időpontja

Állapot,
állag

542661

174317

Lakóépület

Templom u.

190

1785

Kiváló

542643

174297

Templom

Templom u.

191/2

1476

Jó

Lakóház
542598
Idős somfa a
10 templom kertben 542627

174294

Lakóépület

Templom u. 20.

202/2

XIX. sz.

Kiváló

174311

Faegyed

Templom kert

191/1

Kb. 150 év

Jó

11 Ó‐temető

542376

174640

Temető

Temető

018

XVIII. sz.

Jó

12 Egyházi pince

542758

174626

Pince

XIX. sz.

Jó

13 Orbán pince

542662

174851

0200/2 XIX. sz.

Jó

14 Hegy‐tó

542669

175535

Pince
Állóvízhez
kapcsolódó
képződmény

15 Károly pince
Házi berkenye,
16 borókás legelőn

543050

174469

543541

174594

8
9

16

Újhegy‐Egyház pince 403
Újhegy‐Orbán pince

Nem
0200/7 értelmezhető.

Jó

Pince

Felső erdő
Csádé‐dűlő, Károly
pince

1025

XIX. sz.

Jó

Faegyed

Kő‐hegy

0164

Kb. 80 év

Jó

Veszélyeztetettség

Nem veszélyeztetett
Kis mértékben
veszélyeztetett
Nem veszélyeztetett
Kis mértékben
veszélyeztetett
Kis mértékben
veszélyeztetett
Nem veszélyeztetett
Kis mértékben
veszélyeztetett
Kis mértékben
veszélyeztetett
Kis mértékben
veszélyeztetett
Kis mértékben
veszélyeztetett

Fás legelő

17 Kávás kút

543992

174555

Forrásfoglalás

Kávás kút

18 Kis kút

543288

174079

Forrásfoglalás

Boncsos‐Kiskút

Nincs pontos
adat.
Nincs pontos
0144/9 adat.

19 Lakóház
Szombathelyi
20 pince

542878

174130

Lakóépület

Hegyi u. 30.

139

XIX. sz.

542992

174466

Pince

Csádé‐dülő

1026

XIX. sz. eleje

Kis mértékben
Megfelelő veszélyeztetett
Kis mértékben
Megfelelő veszélyeztetett
Kis mértékben
Jó
veszélyeztetett
Közepesen
Megfelelő veszélyeztetett

21 Márkus pince

543001

174456

Pince

Csádé‐dűlő

1027

1887

Megfelelő Közepesen

0167

veszélyeztetett
Turizmushoz,
természetjáráshoz
kapcsolódó egyedi
tájérték
Térképház
218
Szél‐domb, Nagy kő
Kilátópont
kilátópont
34
Szél‐domb, az
egykori szélmalom
helye, a molnárlakás
Malom
romja.
10/1

22 Térképház
Nagykő
23 kilátópont

542697

174059

542801

173928

24 Molnárház

542633

173891

25 Lakóház

542774

174244

Lakóépület

Templom u. 2.

183

XIX. sz.

Jó

26 Erdei iskola

542669

174279

Turistaház

Templom u. 8.

189

XIX. sz.

Kiváló

27 Lakóház
Délő legelő
28 hagyásfákkal

542626

174267

Lakóépület

Templom u. 21

204

542704

173394

Fás legelő

Délő
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1994‐95
Nem
értelmezhető.

Kiváló

XIX. sz. vége.

Rossz

XIX. sz.
Nem
0131/2 értelmezhető.

Jó

Nem veszélyeztetett
Kis mértékben
veszélyeztetett

Erősen veszélyeztetett
Kis mértékben
veszélyeztetett

Nem veszélyeztetett
Közepesen
Megfelelő veszélyeztetett
Kis mértékben
Jó
veszélyeztetett

Közlekedés
 A közlekedési területen belül a műtárgyakat, a közműveket, a közterületi építményeket és a
növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést, az utak és csomópontok
beláthatóságát ne zavarják. A közlekedési területen belül bármilyen létesítmény elhelyezése
csak a közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.
 A közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak tengelyétől számított 3‐3 m‐en belül
szilárd akadályt és fás szárú növényeket elhelyezni nem lehet.
 Útcsatlakozásokban a szabadlátást akadályozó létesítményeket elhelyezni (pl. telekhatáron
zárt kerítést építeni), valamint 0,6 m‐nél magasabb növényzetet ültetni tilos.
 A beépítésre nem szánt területeken az utak védőterületén belül létesítményt elhelyezni csak
a közút kezelőjének hozzájárulásával szabad.
Közmű
–

vízműkút helye, vízbázisok hidrogeológiai védőidoma, védőterületei

–

20 kV‐os légvezetékes elosztóhálózat biztonsági övezete

1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI

1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása
Szám szerint sok, de kis kiterjedésű változást eszközölt a településszerkezeti terv, amelyre a táji
adottságokat figyelembe vevő tájhasználat lehetővé tétele és a beépítésre szánt területek realizálása
érdekében történt.
Változás
s.sz.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

0192/2
0177/8 egy r.
0177/4‐8 egy r.
0177/10
0200/6
0203/16‐18; 0204

Területnagy‐
ság (ha):
0,18
0,33
0,71
1,71
2,58
0,77

Meglévő
ter. felh.
Eg
Má
Má
Má
Má
Eg

►
►
►
►
►
►

Tervezett ter.
felh.
Köu
Ev
Köu
Ev
Ev
Má

7.

1101‐1108

1,43

Mk

►

Má

8.
9.
10.
11.
12.
13.

0,31
0,1
0,53
0,16
0,3
0,37

Eg
Má
Má
Má
Má
Má

►
►
►
►
►
►

Má
Mk
Köu
Köu
Ev
Ev

0,9

Má

►

Köu

0,65
10,55

Gksz
Má

►
►

Má
Ev

0,14

Má

►

Köu

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

0203/7
015/32
023/2‐6 egy r.
0,23/1‐2 egy r.
028
059
041/23 egy r., 041/5 egy
r., 041/33 egy r.
048/2
041/5; 041/33
0,39/2 egy r., 033/1‐2
egy r.
033/1‐3
033/2‐3
0204 egy r.
0204 egy r.
214‐216; 217/4
217/2
035
037/3 egy r.
708/1
10/1
708/4
0135/4 egy r.
707/7 a alrészlet
707/8
702‐704; 701/2

1,46
0,48
0,77
0,69
0,71
0,62
2,8
1,48
0,57
0,13
0,76
0,18
0,26
0,35
1,92

Má
Má
Lf
Lf
Lf
Kb‐sp
Má
Má
Mk
Gksz
Mk
Má
Mk
Mk
Mk

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

33.

0135/6‐8; 0135/9 egy r.

3,64

Má

►

Ev
Tk
Má
Gksz
Vt
Zkk
Ek
Ev
Ev
Kmalom
Má
Köu
Ev
Ev
Lf
Kb‐
állatbemutató

14.
15.
16.
17.

HRSZ/HRSZ részlet:
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►

Változás
s.sz.:

HRSZ/HRSZ részlet:

Területnagy‐
ság (ha):

Meglévő
ter. felh.

►

34.

0133/1

1,61

Má

►

35.
36.

0135/6‐10 egy r.
0135/9 egy r.

0,76
0,13

Má
Má

►
►

37.

0133/4 egy r.

3,62

Má

►

38.

0,13

Má

►

0,75

Má

►

Lf

40.
41.
42.

0135/9 egy r.
0135/9 egy r.; 0135/10
egy r.
0144/1 egy r.
0144/3
0144/7 egy r.

Tervezett ter.
felh.
Kb‐
állatbemutató
Köu
Tk
Kb‐
állatbemutató
Lf

0,06
0,28
0,07

Má
Má
Má

►
►
►

Köu
Ev
Tk

43.

0144/7‐8; 0144/16‐18

1,23

Má

►

Lf

44.

0144/7‐9 egy r., 0144/16‐
18 egy r., 0164/2 egy r.,
0168/6 egy r.

0,2

Má

►

Köu

45.
46.
47.
48.

124/3, 130
02/1
04/5
0200/5

0,155
0,45
0,5
0,38

Lf
Má
Eg
Má

►
►
►
►

Zkk
Lf
Má
Zkk

49.

1021/15 egy r., 1013/1‐6
egy r., 1012 egy r.,
1009/15‐16 egy r.,
1009/1‐2 egy r.,

0,29

Mk

►

Köu

0,29
0,4
0,07
0,11
5,29
0,38
3,08
0,37
0,13
0,97
1,03
8,05
0,16
0,03

Eg
Mk
Eg
Eg
Má
Má
Mk
Má
Má
Má
Má
Má
Ev
Má

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Mk
Má
Má
Köu
Ev
Tk
Má
Ev
Mk
Ev
Ev
Ev
Má
Ev

4,64

Má

►

Ev

0,35

Má

►

Ev

39.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

1015/1
1001‐1004
0181/30
0179/1 egy r.
0164/1 egy r.
0164/1 egy r.
903/4
0144/15 egy r.
0144/15 egy r.
0124/1 egy r.
0118/1
0108
0107/2
0103/3, 0103/6
0101/2‐12, 0101/15,
0101/17, 0101/18
0101/20‐21
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Változás
s.sz.:

HRSZ/HRSZ részlet:

Területnagyság
(ha):

66.

086/1

1,11

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

511/5 egy r.
579
091/12
086/2
085/9
0132/4
0131/2
069/2
068/1
060/5

0,17
0,17
0,61
1,13
1,24
1,76
3,64
0,55
2,06
1,82
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1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek
bemutatása
2018. évi CXXXIX. törvény
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről (MATrT tv.)
OTrT előírásai:
11.§ A kiemelt térségi, illetve
megyei területfelhasználási
kategóriák területén belül a
települési területfelhasználási
egységek kijelölése során
a) az erdőgazdálkodási térségben
az erdőterület területfelhasználási
egységet a térséget lefedő erdők
övezetére vonatkozó szabályok
szerint, valamint az erdőtelepítésre
javasolt terület övezetére
vonatkozó szabályok
figyelembevételével kell lehatárolni;
►Az előírást az erdőterületek
kijelölésénél figyelembe vettük. Az
Erdőgazdálkodási térség területét 93,3%‐ban erdő települési területfelhasználásként jelöltük ki.
a) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%‐át elsődlegesen a mezőgazdasági terület
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület, ‐
nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével ‐ beépítésre szánt terület vagy különleges
honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe
sorolható;
►A Btv‐ben a Mezőgazdasági térség 176,915 ha Monoszló területén, melynek 75%‐a: 132,68 ha. A
településszerkezeti terven éppen 132,68 ha mezőgazdasági terület lett kijelölve, tehát az
előírásnak a kijelölés megfelel.
d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;
e) a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának megfelelően
honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő‐, gazdasági vagy intézményterület települési
területfelhasználási egységbe kell sorolni.
► A térség területén különleges beépítésre nem szánt állatbemutató, és temető területet
jelöltünk ki, az előírástól 0,21 hektárral, azaz mindössze 1,83%‐kal tér el a terv, így az
előírásoknak megfelel.

12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési
eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni:
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,
►Új beépítésre szánt területet csak a települési térséghez kapcsolódva jelöltünk ki (lásd: 24., 29‐
30, 32., 34. sz. változások).
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b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt
területeinek összenövését, és
►Új beépítésre szánt területet a belterület mellett, a közigazgatási határtól távol jelöltünk ki.
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a
tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti
barnamezős terület.
► Új beépítésre szánt területként csak lakó‐, vegyes és gazdasági területet jelöltünk ki, a
szükséges minimális mértékben.
(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%‐ának
megfelelő kiterjedésű, legalább 50%‐ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban
lévő zöldterületet, ‐ gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt ‐
kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt
az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település
arra alkalmas más területén kell kijelölni.
► Az 5,88 ha új beépítésre szánt terület kijelöléséhez 1,15 ha zöldterületet jelöltünk ki, ami
annak 19,6%‐a így az előírás teljesül.
13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I‐II. osztályú területeihez tartozó
földrészlet ‐ a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével ‐ nem minősíthető beépítésre szánt
területté.
► I‐II. osztályú szőlő termőhelyen beépítésre szánt területet nem jelöltünk ki.
(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet ‐ a
különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével ‐ nem minősíthető beépítésre szánt területté.
► I‐II. osztályú gyümölcs termőhelyen beépítésre szánt területet nem jelöltünk ki.
25.§

(2) Az ökológiai hálózat
magterületének övezetében új
beépítésre szánt terület nem
jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet az
ökológiai hálózat magterülete,
vagy az ökológiai hálózat
magterülete és az ökológiai
hálózat ökológiai folyosója
körülzárja, továbbá
b) a kijelölést más jogszabály
nem tiltja.
(3) A (2) bekezdésben szereplő
kivételek együttes fennállása
esetén beépítésre szánt terület az
állami főépítészi hatáskörében
eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalnak
a
területrendezési hatósági eljárása
során kiadott területfelhasználási
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engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított‐e az ökológiai hálózat
magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra‐
hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító
módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el.
(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az
övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő
külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető.
(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű
kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve.
► A magterületen beépítésre szánt terület, bányaterület, infrastruktúra hálózati elemek nem
lettek kijelölve.
26. §
(1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében ‐ kivéve, ahol az Ország Szerkezeti
Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti
Terve települési térséget határoz meg ‐ csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei
övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely
az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető
ki, kivéve, ha
a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterület
és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület csak
az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési
hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során
vizsgálni kell, hogy biztosított‐e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai
folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai
kapcsolatok zavartalan működése.
(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai
infrastruktúra‐hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az
érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti
ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki
és helyezhetők el.
(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az
övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő
külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető.
► Az ökológiai folyosó területén beépítésre szánt terület, bányaterület, infrastruktúra hálózati
elemek nem lettek kijelölve.
27. §
(1) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében ‐ kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a
Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve
települési térséget határoz meg ‐ csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet,
valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az
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ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosója és pufferterülete övezetek természetes és
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
► A települési térségen kívül eső pufferterületen, amely a magterülettel együtt teljesen lefedi
Monoszló külterületét a törvényben illetve a 9/2019 (VI.14.) MvM rendeletben meghatározott
kertes mezőgazdasági területet, általános mezőgazdasági területet, a sajátos területfelhasználású
térség területén különleges beépítésre nem szánt területet, valamint a falu keleti szélén falusias
lakóterületet jelöl a terv. Ez a kijelölés a magterület és az ökológiai folyosó értékeit nem
veszélyezteti.
(2) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében ‐ a (3) bekezdésben meghatározott feltétel
kivételével ‐ a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha
az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét,
valamint táji értékeit nem veszélyezteti.
(4) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben
célkitermelőhely nem létesíthető.
► Pufferterületen bányaterületet nem jelöl a terv.
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Erdők övezete
29. § Az erdők övezetébe tartozó
területeket az adott településnek a
településrendezési
eszközében
legalább
95%‐ban
erdőterület
területfelhasználási egységbe 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 Országos Erdőállomány
Adattárba tartozó erdőket a terv
erdőként szabályozza. A települési
térség területén belül a Nagykő
oldalára felfutó hosszú telkek beerdősült hátsó részét javasolja a terv erdőként megtartani.
30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati
tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint
lehet.
► Monoszló területén a terv alapján bányászati tevékenység nem folytatható.
86. § Az erdők övezete tekintetében a 29. és 30. § szerinti övezeti előírások mellett a következő
előírások alkalmazandók:
a) az országos jelentőségű védett természeti területen lévő erdőben építményt elhelyezni kizárólag
természetvédelmi bemutatási, kezelési, közjóléti, vadgazdálkodási, illetve erdészeti célból lehet;
► A HÉSZ e törvényi előírásoknak megfelelően szabályozza az erdők beépíthetőségét.
b) országos és helyi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt nem álló erdőben épületet, ‐
erdészeti, közjóléti vadgazdálkodási célú épületek kivételével ‐ 10 ha‐nál nagyobb földrészleten,
legfeljebb 0,3% beépítettséggel lehet építeni;
► Monoszlón nincs természetvédelmi oltalom alatt nem álló erdőterület.

c) fokozottan védett természeti területeken lévő erdők kivételével az erdők szabad látogathatóságát ‐
tulajdoni állapottól függetlenül ‐ biztosítani kell;
► A terv nem tiltja az erdők látogathatóságát.
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d) az övezetben ‐ a magasfeszültségű hálózat kivételével ‐ föld feletti villamosenergia‐ és elektronikus
hírközlési nyomvonalas hálózat kiépítése csak akkor lehetséges, ha az nem igényel fakivágást,
ellenkező esetben föld alatti telepítéssel lehet építeni.
► A terv nem tartalmazza az erdőterületen nyomvonalas hálózatok kiépítését.
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BKÜK előírásai:
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve (BKÜK)
A térségi szerkezeti tervében ábrázolt térségi területfelhasználási elemeket az Országos
Területrendezési Tervben meghatározott területfelhasználási kategóriák alkotják. Ezek közül
Monoszló területén az alábbi területfelhasználási kategóriák szerepelnek:
‐ erdőgazdálkodási térség
‐ mezőgazdasági térség
‐ vízgazdálkodási tréség
‐ szőlő, gyümölcs és kertművelésű térség
‐ sajátos területfelhasználású térség
‐ települési térség, valamint jelöli az újonnan kiépítendő egyéb jelentőségű mellékutak között
szerepel a Vigántpetend‐Monoszló, Balatonhenye‐Monoszló, Monoszló‐Balatoncsicsó közötti
kapcsolatot.

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti terve: Monoszló
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A területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a
következő szabályokat kell alkalmazni:
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeinek településrendezési eszközeit a természetvédelmi,
tájesztétikai szempontok, valamint a történeti településszerkezet, a táj és a település jellege, a
kulturális és az építészeti örökség, valamint az építészeti hagyományok figyelembevételével kell
elkészíteni.
A térségi területfelhasználási kategóriák területein belül a települési területfelhasználási egységek
kijelölése során:
a) az erdőgazdálkodási térség területét az erdők övezetére és az erdőtelepítésre javasolt terület
övezetére, valamint a kiemelt üdülőkörzet területére, továbbá a parti és partközeli
településekre vonatkozó előírások alapján kell a településrendezési eszközökben erdőterület
területfelhasználási egységként lehatárolni;
► Az erdőgazdálkodási térség területét a terv az előírásoknak megfelelően jelölte ki.
b) a településrendezési eszközökben erdőterület területfelhasználási egységbe sorolt erdőterület a
település közigazgatási területén összességében nem csökkenhet;
► Az erdőterület a település közigazgatási területén összességében nem csökken.
c) a mezőgazdasági térség területét elsődlegesen általános mezőgazdasági terület vagy
természetközeli terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, továbbá
mezőgazdasági térség területén új nagyvárosias lakóterület és új üdülőterület nem jelölhető
ki;
►A településen nagyvárosias lakóterület és üdülőterület korábban sem volt és nem is lett
kijelölve.
d) szőlő‐, gyümölcs‐ és kertművelésű térség területét általános mezőgazdasági terület, kertes
mezőgazdasági terület vagy természetközeli terület települési területfelhasználási egységbe 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 övezete, továbbá a valós területhasználat alapján,
azzal, hogy a térség területén nagyvárosias lakóterület és üdülőterület nem jelölhető ki.
► A szőlő, gyümölcs és kertművelési térség területét a terv kertes mezőgazdasági és
általános mezőgazdasági területbe sorolja.
e) új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az
állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési
hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki;
►A közigazgatási határ 200m‐es sávján belül beépítésre szánt területet nem jelöl a terv.
f) új ipari terület települési területfelhasználási egység nem jelölhető ki az M7 gyorsforgalmi út, a
7. sz. főút, a 76. sz. főút, a 71. sz. főút és a 710. sz. főút, a 7119. sz. út (Balatonberény parti út)
és a 71345. sz. út (Keszthely parti út) 1000 méteres környezetében, továbbá a köztük és a
Balaton‐part közötti területen;
►Ipari gazdasági területet a településen nem jelöltünk ki.
c) a sajátos területfelhasználású térség területe ‐ legfeljebb 5% eltéréssel ‐ különleges beépítésre
nem szánt, valamint közlekedési terület települési területfelhasználási egységbe sorolható;
►A térség területén különleges beépítésre nem szánt állatbemutató, és temető területet
jelöltünk ki. Az előírástól 0,21 hektárral, azaz mindössze 1,83%‐kal tér el a terv, így az
előírásoknak megfelel.
d) a településrendezési eszközökben új, a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület nem
jelölhető ki;
► Ipari gazdasági területet a településen nem jelöltünk ki.
e) a település központi belterületéhez kapcsolódó általános gazdasági terület települési
területfelhasználási egység területén az új kereskedelmi, szolgáltató terület legfeljebb 50%‐os,
valamint az egyéb ipari terület legfeljebb 40%‐os beépítettségű lehet, továbbá az új telephelyek
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területének legalább 30%‐át fás növényzettel fedetten, a telekhatár mentén takarást biztosítva
kell kialakítani;
► Ipari gazdasági területet a településen nem jelöltünk ki.
l) a település központi belterületétől elkülönülő gazdasági terület települési területfelhasználási
egység területén az új kereskedelmi, szolgáltató terület, valamint az egyéb ipari terület
beépítettsége legfeljebb 30%‐os lehet, továbbá az új telephelyek területének legalább 50%‐át fás
növényzettel fedetten kell kialakítani.
► A település belterületétől elkülönülő gazdasági területet a településen nem jelöltünk ki.

MONOSZLÓ TERVEZETT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ILLESZKEDÉSÉT IGAZOLÓ
SZÁMÍTÁS AZ MATrT‐BKÜK TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉBE:
A települést érintő
térségi
területfelhasználási
kategóriák

Btv‐n jelölt
(ha)

Településrendezési tervben a tv‐
nek megfelelően jelölt
területfelhasználás (ha):

Jogszabályilag kötelező

A Btv‐nek
való
megfelelés

erdőgazdálkodási
térség

385,32

360,04

nincs %‐os szabály

Megfelel

mezőgazdasági
térség

176,9156

139,93

75%
(132,68 ha)

79,1%
Megfelel

települési térség

37,52

37,52

–

Megfelel

vízgazdálkodási
térség

0,21

0,21

nincs %‐os szabály

Megfelel

sajátos térség

11,45

11,23

nincs %‐os szabály

Megfelel

szőlő‐, gyümölcs és
kertművelésű térség

134,26

134,26

nincs %‐os szabály

Megfelel
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Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
81. §
(2) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
terület övezetén:
a) új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;
► Az övezet területén új beépítésre szánt területet
nem jelöl ki a terv.
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;
►A terv a nevezett területen a szőlő‐,
gyümölcsművelést és egyéb mezőgazdasági
hasznosítást – gyep, szántó – támogatja.
c) a látványvédelmet a településképi
követelményekben és a településrendezési
eszközökben biztosítani kell;
► A településképvédelmi rendelet ezen övezet és a
vonatkozó előírások figyelembe vételével készült.
d) a kialakult geomorfológiai formák természetes domborzati adottságai és láthatósága
megőrzendők.
► A terv csak kisebb léptékű tereprendezést engedélyez, tiltja a domborzati adottságok nagyobb
mértékű megváltoztatását.
(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;
► A HÉSZ–ben a nevezett területen a legnagyobb megengedett beépíthetőség legfeljebb 3 %.
b) új üzemanyagtöltő állomás és hulladékkezelő létesítmény ‐ a komposztáló telepet és az
átrakóállomást kivéve ‐ nem létesíthető;
► A terv nem engedélyezi üzemanyagtöltő állomás illetve hulladékkezelő létesítését az övezet
területén kijelölt mezőgazdasági területeken.
c) csarnok nem helyezhető el;
► Csarnok Monoszló területén nem helyezhető el.
d) az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű helyezhető el épületre felszerelten;
► A terv nem tartalmaz erőmű elhelyezését.
e) új külfejtéses művelésű bányatelek nem állapítható meg, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek
horizontálisan nem bővíthető, célkitermelőhely nem létesíthető, felszíni tájsebeket rendezni kell.
► Bányatelek kijelölést a védett természeti területen a terv nem engedélyezi.
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Kertes mezőgazdasági terület övezete
84.§ (1) A kertes mezőgazdasági terület övezetét a
településrendezési eszközök készítésénél kertes
mezőgazdasági területbe kell sorolni. Az övezet
területének a település közigazgatási területére eső
része legfeljebb 5%‐kal, ezen felül csak közlekedési
területbe sorolás céljából az állami főépítészi
hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
egyetértése esetén módosítható.
► A törvényben meghatározott kertes
mezőgazdasági terület változása a megengedett 5 %‐
os értéken belül van.
(2) Kertes mezőgazdasági terület övezetén:
a) beépítésre szánt terület és belterület nem jelölhető
ki;
►
A
törvényben
meghatározott
kertes
mezőgazdasági területen beépítésre szánt területet
illetve belterületet a terv nem jelöl ki.
b) a beépíthető telek legkisebb nagysága 2000 m2,
országos jelentőségű védett természeti területen 2700 m2, kivéve, ha helyi építési szabályzat más
mértéket állapított meg;
► A HÉSZ‐ben a kertes mezőgazdasági területeken 3000 m2, a Hegyestű tájképileg rendkívül
érzékeny területén 5000 m2 a beépíthető telek legkisebb nagysága, ami a törvénynél szigorúbb
szabályozás.
c) legfeljebb 3%‐os beépítettséggel, legfeljebb 150 m2 bruttó alapterületű, a műveléssel összefüggő
egyetlen gazdasági épület és legfeljebb egyetlen különálló, földdel borított pince építhető;
► A HÉSZ‐ben szabályozott beépítettség legfeljebb 3 % és az épületek bruttó alapterülete
legfeljebb 150m2. Ez a szabályozás a törvénnyel összhangban van.
d) a beépítési magasság a 4 métert nem haladhatja meg;
► A HÉSZ meghatározott beépítési magassága törvénynek megfelelően legfeljebb 4 méter.
e) lakóház, mobil lakóház, egyéb mobilház, lakókocsi, lakókonténer, kerti tó, dísztó, medence, nyílt
tűzivíztározó, állattartó épület nem helyezhető el; tűzivíztározó csak zártan, földbe süllyesztve,
földdel fedetten helyezhető el;
► A HÉSZ tiltja ezen építmények elhelyezését.
f) a 100 m2‐nél nagyobb bruttó alapterületű épület tájba illesztését igazolni kell;
► A településkép védelmi rendelet feladata.
g) legfeljebb 30 m2 bruttó alapterületű szakrális építmény telekmérettől függetlenül elhelyezhető;
► A HÉSZ engedi szakrális építmény elhelyezését.
h) birtokközpont nem alakítható ki.
► A HÉSZ tiltja a kertes mezőgazdasági övezetben birtokközpont kialakítását.
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Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete
87. § (1) A borszőlő termőhelyi kataszteri terület
övezetén:
a) új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;
► A terv az üdülőkörzet szerkezeti tervén települési
térségbe tartozó területeken kívül, borszőlő
termőhelyi kataszterbe tartozó területen nem jelöl ki
beépítésre szánt területet.
b) telek belterületbe nem vonható;
► Az új terv nem von be belterületbe borszőlő
termőhelyi kataszterbe tartozó területeket az
üdülőkörzet szerkezeti tervén települési térségbe
tartozó területeken kívül.
c) épület ‐ érintettség esetén a 84. § szerinti kertes
mezőgazdasági terület övezetében vagy a 77. § (2)
bekezdése
szerinti
miniszteri
rendeletben
meghatározott általános mezőgazdasági terület
övezetében meghatározott szabályok alkalmazásával
egyidejűleg ‐
ca) a beépíthető telek legkisebb nagyságára és beépítettségére, valamint a mezőgazdasági
birtokközpontokra vonatkozó előírások figyelembevételével, és
cb) az I. osztályú borszőlő termőhelyi kataszteri területen a legalább 80%‐ban szőlő művelési ágban
nyilvántartott és ennek megfelelően művelt telken, kizárólag szőlőművelést, szőlőfeldolgozást,
bortárolást vagy borturizmust szolgáló rendeltetéssel, összesen legfeljebb 3000 m2 nagyságú bruttó
alapterülettel, a II. osztályú borszőlő termőhelyi kataszteri területen pedig a mezőgazdaságilag
műveltnek minősülő telken, legfeljebb 3000 m2 nagyságú bruttó alapterülettel helyezhető el;
► A terv legfeljebb 800 m2 nagyságú épületet enged építeni az általános mezőgazdasági
területben tartozó borszőlő termőhelyi kataszterbe tartozó területeken.
d) szakrális építmény, amely a szőlőhegyek tájképéhez hagyományosan hozzátartozó tájképformáló
elem ‐ szőlőműveléssel nem hasznosított területen is ‐ a telek méretétől függetlenül elhelyezhető,
legfeljebb 30 m2 bruttó alapterülettel, legfeljebb 3%‐os beépítettséggel;
► A terv lehetővé teszi szakrális építmény elhelyezését.
e) a szőlőművelés tényét a terület pontosan meghatározott százalékában az illetékes hegybíró
nyilatkozatával kell igazolni;
► Nem a településrendezés hatáskörébe tartozik e kérdés szabályozása.
f) a borszőlő termőhelyi kataszteri területből való kivonás és átminősítés nem indítványozható,
kivéve, ha nem áll rendelkezésre egyéb fejlesztési célú terület a település közigazgatási területén, a
földvédelmi eljárás feltételei teljesülnek és a kivonást, átminősítést a települési önkormányzat
kezdeményezi.
► A terv nem változtatja meg a borszőlő termőhelyi kataszter területét, de a termőhelyi kataszter
kijelölése nem tartozik a településrendezés hatáskörébe.
(2) Az (1) bekezdés szerinti előírásokat a már kijelölt beépítésre szánt területeken nem kell alkalmazni.
► Monoszlón, a település keleti részén a települési térségbe tartozó és nagyobb részt már
belterületbe vont területekre nem vonatkoznak a borszőlő termőhelyi kataszter törvényi előírásai.
(3) Az övezet területén található egyedi értékű dűlőkön új építményként csak a szőlőtermesztéssel
összefüggő rendeltetésű építmény helyezhető el, amelyről a településrendezési eszközökben
rendelkezni kell.
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(4) A (3) bekezdés szerinti egyedi értékű dűlők lehatárolását és a megőrzésükre vonatkozó
követelményeket e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet tartalmazza.
► Még nem jelent meg miniszteri rendelet e témakörben.
(5) E § tekintetében mezőgazdaságilag műveltnek az a telek minősül, amelynek legalább 80%‐a szőlő,
gyümölcsös vagy kert művelési ágban nyilvántartott és ténylegesen is művelt. A művelt telek
fennállását a szőlő esetében a hegybíró igazolja. Az ingatlan‐nyilvántartásban zártkertként
nyilvántartott, kivett művelési ágú telek nem minősül mezőgazdaságilag művelt teleknek. Az épület,
építmény használatbavételi engedélyének kiadását, valamint az egyszerű bejelentéshez kötött építési
tevékenységhez kiadott igazolás kiadását követő egy év elteltével és azt követően évente a hegybíró
ellenőrzi a művelés fennállását. Ha a tényleges művelés megszűnt, az (1) bekezdés c) pontja alapján
megvalósított épületet, építményt el kell bontani.
► Nem a településrendezés hatáskörébe tartozó eljárás, intézkedés.
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9/2019.(VI.14.) MvM rendelet előírásai
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
3. § (1) A településrendezési eszközök készítése során az
Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő
erdőterület
területfelhasználási
egységeket
a
településfejlesztési és településrendezési célokkal
összhangban – a természeti és kulturális örökségi
értékek sérelme nélkül – az erdőtelepítésre javasolt
terület övezet területén javasolt kijelölni.
(2) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó
települések
településrendezési
eszközeiben
az
erdőtelepítésre
javasolt terület övezet területén az (1) bekezdésben
foglaltak mellett beépítésre szánt terület nem jelölhető
ki, és
erdőterület területfelhasználási egységbe sorolás esetén
a) az erdőtelepítés megvalósulásáig csak az
erdőtelepítés lehetőségét megőrző területhasználat
folytatható, valamint
b) erdőtelepítést elsődlegesen az élőhelynek megfelelő,
természetesen kialakult őshonos fafajokból álló erdőfoltok megőrzésével kell végezni.
► Monoszlón a terv az erdőtelepítésre javasolt területek jelentős részét általános mezőgazdasági
területként szabályozta, megőrizve ezzel az erdőtelepítés lehetőségét.
Tájképvédelmi terület övezete
4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére (…)
a település teljes közigazgatási területére készülő
településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata
keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő
elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és
a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett
területre a tájképi egység, a hagyományos
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés
biztosítása érdekében – a településkép védelméről
szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján
kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában –
meg kell határozni
a)
a
településrendezési
eszközökben
a
területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi
szabályait, (…)
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai
infrastruktúra‐hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell
megvalósítani.
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► A HÉSZ övezeteit, előírásait a tájképvédelem szempontrendszerének figyelembevételével
jelöltük ki és fogalmaztuk meg, azonban a településkép és a tájkép védelmével a hatályos
jogszabályok szerint külön rendelet foglalkozik.
Vízminőség‐védelmi terület övezete
5. § (1) A vízminőség‐védelmi terület övezetében
keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és
az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe
történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten
belüli
kezelésének
feltételeiről
a
megye
területrendezési tervében rendelkezni kell.
(2) A vízminőség‐védelmi terület övezetébe tartozó
települések településrendezési eszközeinek készítése
során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett
területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett
területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi
építési szabályzatban kell megállapítani.
(3) A vízminőség‐védelmi terület övezetében
bányászati tevékenység folytatása a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások
alkalmazásával engedélyezhető.
(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó
területen a vízminőség‐védelmi terület övezet
területén, az (1)–(3) bekezdésben foglaltak mellett
a) korlátozott vegyszer‐ és műtrágya‐használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági
termelés folytatható;
b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény – a komposztáló telepet és az átrakóállomást kivéve
– nem létesíthető.
► A szennyvízkezelés, elvezetés Monoszlón megoldott. A HÉSZ környezetvédelmi előírásai tiltják a
talaj, a felszíni és felszín alatti vizek terhelését, szennyezését.
Vízeróziónak kitett terület övezete
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
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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;
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 terv tartalmazza a településre elkészült vízrendezési terv fontos, szabályozandó elemeit.
Általános mezőgazdasági terület övezete
13. § Az általános mezőgazdasági terület övezetét a
településrendezési eszközök készítése során 95%‐ban
általános mezőgazdasági területbe, természetközeli
területbe vagy közlekedési területbe kell sorolni. A
fennmaradó területen nem jelölhető ki az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló
kormányrendeletben
különleges beépítésre szánt terület települési
területfelhasználási
egységként
meghatározott
területek közül a nagy bevásárlóközpont és
nagykiterjedésű kereskedelmi célú terület, valamint a
nagy kiterjedésű szállítmányozási,
raktározási és logisztikai terület.
►A BKÜK Monoszló területén 246,94 ha‐t övezetet
jelöl, ennek 100%‐át jelöltünk mezőgazdasági és
természetközeli területként a településszerkezeti
terven, így az az előírásnak megfelel.
14. § (1) Az általános mezőgazdasági terület övezetben a következő telekalakítási és építésügyi
előírások alkalmazandók:
a) szántó művelési ágban lévő területen 20 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető, 20 ha
és azt meghaladó telekméret esetén a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló, a tulajdonos
számára lakórendeltetést is biztosító gazdasági építmény építhető úgy, hogy a beépített bruttó
alapterület a telek 0,3%‐át és az 1000 m2‐t nem haladhatja meg; a lakórendeltetés a beépített terület
20%‐át nem haladhatja meg;
► Ez az előírás védett természeti területre ‐ így Monoszlóra, melynek teljes területe a Balaton‐
felvidéki Nemzeti Park része ‐, nem vonatkozik.
b) gyep, illetve rét vagy legelő művelési ágban lévő területen 5 ha alatti telekméret esetén épület nem
létesíthető, 5 ha és azt meghaladó telekméret esetén hagyományos, almos állattartó, valamint a
tulajdonos számára lakórendeltetést is biztosító gazdasági építmény építhető úgy, hogy a beépített
bruttó alapterület a telek 1%‐át és az 1000 m2‐t nem haladhatja meg; a lakórendeltetés a beépített
terület 20%‐át nem haladhatja meg;
► A HÉSZ ezen törvényi előírásoknak megfelelően szabályoz.
c) gyümölcsös művelési ágban lévő területen 3 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető, 3
ha és azt meghaladó telekméret esetén a termelést, feldolgozást szolgáló, a tulajdonos számára
lakórendeltetést is biztosító gazdasági építmény építhető úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a
telek 1%‐át és az egyes építmények bruttó alapterülete az 1000 m2‐t nem haladhatja meg; a
lakórendeltetés a beépített terület 20%‐át nem haladhatja meg;
d) kert művelési ágban lévő területen 2 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető, 2 ha és azt
meghaladó telekméret esetén a termelést, feldolgozást szolgáló, a tulajdonos számára
lakórendeltetést is biztosító gazdasági építmény építhető úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a
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telek 1%‐át és az egyes építmények bruttó alapterülete a 700 m2‐t nem haladhatja meg; a
lakórendeltetés a beépített terület 20%‐át nem haladhatja meg.
► A HÉSZ ezen törvényi előírásoknak megfelelően szabályoz.
15. § Az általános mezőgazdasági terület övezetén a szőlő művelési ágban levő területen a következő
előírások alkalmazandók:
a) szőlő művelési ágban lévő területen – a c) pontban foglaltak kivételével – 2 ha alatti telekméret
esetén épület nem létesíthető;
► A HÉSZ ezen törvényi előírásoknak megfelelően szabályoz.
b) a szőlő művelési ágban lévő és ténylegesen így művelt területen – a c) pontban foglaltak kivételével
– szőlőtermelési, borászati célú és borturizmust szolgáló gazdasági építmény, valamint a tulajdonos
számára szolgáló lakóépület és borturizmust szolgáló egyéb szálláshely is elhelyezhető, de a 2 ha és 3
ha közötti telekméret esetén a beépített bruttó alapterület a 800 m2‐t, 3 ha és azt meghaladó
telekméret esetén a 3000 m2‐t nem haladhatja meg; a lakórendeltetés a beépített terület 10%‐át
nem haladhatja meg;
► A HÉSZ itt, a törvénynél kicsit szigorúbban szabályoz.
c) a Balaton jogi partvonalával nem érintkező, szőlő művelési ágban lévő és ténylegesen így is művelt
telkekkel rendelkező tulajdonos – ha az egy borvidéken vagy a beépítésre igénybe vett telektől 20 km‐
en belül lévő telkeinek összterülete 5 ha‐nál nagyobb – az alábbi feltételekkel létesíthet építményt:
ca) szőlőműveléssel összefüggő birtokközpont csak azon a településen alakítható ki, ahol a birtoktest
területének legalább 70%‐a található,
cb) a beépítés egy telken érvényesíthető, de a beépíthető terület nagysága – figyelembe véve
a telkeken már meglévő beépítést is – a beszámított telkek összterületének 1%‐át, egyúttal
a beépítésre igénybe vett telek beépítettsége a 25%‐ot és a 800 m2‐t nem haladhatja meg,
cc) a beépítésre igénybe vett telket úgy kell kialakítani, hogy az legalább 2000 m2 területű legyen, és
nem helyezkedhet el a Balaton vízparti területein, továbbá ökológiai hálózat magterületének
övezetében, ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében és kertes mezőgazdasági terület
övezetében,
cd) a beépítésre igénybe vett telken szőlőtermelési, borászati célt szolgáló gazdasági építmény,
tulajdonos számára szolgáló lakóépület, valamint borturizmust szolgáló egyéb szálláshely helyezhető
el.
► A HÉSZ Monoszlón mindössze egyetlen helyen ad lehetőséget a szőlőműveléssel összefüggő
birtokközpont létesítésére. Ezt az övezetet a terv az adottságok és a törvényi előírások
figyelembevételével határozta meg az a borszőlő termőhelyi kataszterébe, általános
mezőgazdasági terület övezetébe tartozik, és ugyanakkor nem tartozik a törvény által tiltott
magterület, ökológiai folyosó, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület és kertes
mezőgazdasági terület övezetébe.
16. § Az általános mezőgazdasági terület övezetén a 14. §‐ban és a 15. §‐ban meghatározottakon túl
a következő előírások is alkalmazandók:
a) építményt létesíteni a hagyományos tájhasználathoz igazodó módon, csak a legalább 80%‐ban
művelt telken lehet, ahol a beépítés feltételeként az a művelési ág fogadható el, amely a telek művelt
területének 60%‐án meghatározó; azon a vegyes művelésű telken, ahol egyik művelési ág sem éri el a
60%‐ot, a legszigorúbb beépítési szabályokkal rendelkező művelési ágra vonatkozó előírás szerint
lehet építeni;
► A HÉSZ is előírja, hogy csak művelt mezőgazdasági területen lehetséges a tájhasználati
funkcióval összhangban lévő épületet építeni.
b) új állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet – a
lovasturizmus céljait és az őshonos háziállatok bemutatását szolgáló épület kivételével – a Balaton‐
tómedertől legkevesebb 1000 méter, egyéb felszíni vizektől legkevesebb 200 méter távolságra lehet
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elhelyezni, azzal, hogy a lovasturizmus céljait szolgáló építmények és műtárgyak elhelyezéséről a
településrendezési eszközökben kell rendelkezni;
► A terv tartalmaz őshonos háziállatokat bemutató területet az üdülőkörzet szerkezeti tervében
sajátos területfelhasználási térségként meghatározott területen.
c) lakókocsi, lakókonténer, mobil lakóház, egyéb mobilház még ideiglenes jelleggel sem helyezhető el.
► A HÉSZ tiltja ezen eszközök, építmények elhelyezését.
17. § (1) Általános mezőgazdasági terület övezetében birtokközpont – a 15. § c) pontjában foglaltak
kivételével – a mezőgazdasági birtoktest egyik, legalább 2 ha területű telkén alakítható ki – parti és
partközeli településen az adott településhez tartozó, a sem partinak, sem partközelinek nem minősülő
településen a birtokközpont építési helyéül szolgáló település és a szomszédos települések
közigazgatási területéhez tartozó ‐ legalább 50 ha összterületű, mezőgazdasági művelés alatt álló
birtoktest esetén. Birtokközpont csak azon a településen alakítható ki, ahol a birtoktest területének
legalább 50%‐a, a parti és partközeli településen pedig a birtoktest területének 100%‐a található.
(2) Az (1) bekezdés szerinti birtokközpont telkén a mezőgazdasági használatot szolgáló gazdasági
építmény, a tulajdonos számára szolgáló lakóépület, lovasturizmust szolgáló, továbbá, ha a
birtoktesten legalább 5 ha szőlő művelési ágú és ténylegesen így művelt terület is található,
borturizmust szolgáló épületek helyezhetők el, összesen legfeljebb 3000 m2 nagyságú bruttó
alapterülettel.
(3) A mezőgazdasági birtoktesten az (1) bekezdés szerinti birtokközpont mellett legfeljebb egy
2

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

beépítésével és összesen legfeljebb 2000 m nagyságú bruttó alapterülettel.
(4) Az (1) bekezdés szerinti birtokközpont és a (3) bekezdés szerinti kiegészítő központ beépített
területe a mezőgazdasági birtoktesthez tartozó telkek összterületének 1%‐át és a beépített telek
területének 25%‐át nem haladhatja meg.
(5) Az (1) bekezdés szerinti birtokközpont és a (3) bekezdés szerinti kiegészítő központ nem alakítható
ki az ökológiai hálózat magterületének övezetében, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának
övezetében, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében, a kertes
mezőgazdasági terület övezetében, valamint a Balaton szabályozási partvonalától számított 1000
méteren belül.
►A terv a szőlőművelést szolgáló birtokközpont létesítésére ad lehetőséget. A mezőgazdasági
használatot szolgáló birtokközpont kiépítésének lehetősége nem szerepel a tervben.
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1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának
bemutatása
A Településfejlesztési koncepció célkitűzéseihez szükséges területfelhasználási változtatások a
településszerkezeti tervben kialakításra kerültek. A Koncepció főbb irányvonalainak és a
településrendezési terveknek az összefüggését az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza:

Településszerkezeti
változás/szabályozás:

Településfejlesztési koncepció
célkitűzése:

- Az adottságokkal összhangban
lévő tájgazdálkodás,
tájhasználat fontossága

- Épített örökségi értékek

megőrzése

→

→

- Csak

a település meglévő
értékeit erősítő fejlesztések
valósulhassanak meg

- A HÉSZ‐ben a tájhasználat
kiemelt szabályozása

- Településkép‐védelmi

rendelet megalkotása

- Fejlesztési területek
→

bővülésének kereteket szabó
szabályozása

2. SZAKÁGI JAVASLATOK
2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK
A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA ÉS A FEJLESZTÉSEK RÖVID ISMERTETÉSE

Monoszló önkormányzata a lakossági igények és a saját tervmódosítási szándékainak ismeretében a
településrendezési eszköz módosításának tervezőivel közösen meghatározták az elképzelések
megvalósításának érdekében szükséges tervmódosítási pontokat. A felülvizsgálat során áttekintésre
kerültek a korábbi rendezési tervben szereplő, meg nem valósult fejlesztési szándékok, valamint
érvényesítésre kerültek a kívánatos, hagyományos tájhasználat szempontjai.

2.1.1. TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET, TERMÉSZETVÉDELEM, TÁJKÉPVÉDELEM JAVASLATAI

Monoszló tájhasználatának alakulásáról a korabeli térképek adnak hitelesnek elfogadható képet.
Első katonai felmérés (1763‐1787)
Az Első katonai felmérés a XVIII század második felében készült. E térképen a falu belterülete két
részből tevődik össze. Az északi rész a hidon túl a templom környékén 15 lakóházat ábrázol. A déli
részen, a Nagykő északi lejtőjén pedig 12 lakóház található. A lakóházak számát nem szabad
pontosan figyelembe venni tekintettel arra, hogy ez a térkép nem parcella mélységű felméréssel
készült. A keleti irányból – feltehetőleg a Kávás‐kútból folyó séd valamint a Heves‐forrásból jövő
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oldalág mentét a térkép gyepes területként jelöli. A Tói‐hegy tetején kék színnel pedig ábrázolva van
a Hegyi‐tó, erdővel, bozóttal körülvéve.
Erdővel borított a Hangyás‐tető és a Horogi‐hegy oldala is. Nagyon érdekes, hogy a határ nagy részét
szántóműveléssel hasznosítják, szőlőt csak a Hegyestű oldalában, a Tagyon‐hegyen ábrázol a térkép.
A Hegyestű csúcsát azonban teljesen körbe veszik a szőlőjelek, azaz még az északi lejtőn is művelték a
szőlőt.
Tanulságos az úthálózat is. Dél, azaz a Balaton, Zánka felé csak a hegyestűi szőlőkig vezet út, a Zánka‐
Köveskál közötti útra nincs kapcsolódás. Ugyanakkor a Monoszló‐ Köveskál, a Monoszló‐
Balatonhenye és a Monoszló‐ Balatoncsicsó, Szentantalfa közötti utak kiemelten szerepelnek a
térképen. Ez mutatja a gazdasági és társadalmi kapcsolatok irányultságát is. A Horogi ‐séd mellett a
völgyben egy vizimalmot is jelez a térkép.
Meg kell említeni, hogy e térképen a település MOROSZLÓ néven szerepel.
Második katonai felmérés (1806‐1869)
A XIX, század első felében készült térképen változatlan a Moroszló név. Az első különbség az első
felméréshez képest, hogy a falu felett a Tói‐hegy lejtőjén, a temető mellett és felett is szőlőket ,
présházakat jelöl a térkép. Feltehetően az Új‐hegy elnevezést ez az időben későbi kialakítás
magyarázza. Ugyancsak szőlők vannak már a Csádé és a Taróra déli lejtőin valamint a Szentantalfával
határos Kőhegyen és az Újjmálon is.
A Hegyestű északi oldalán már nincs szőlő, csak a déli, keleti és nyugati lejtőkön. A hegycsúcs alatt az
un. „Mókus‐körút” első présházai már állnak.
Az erdők kiterjedése nagyjából megegyezik az első katonai felméréssel csak kisebb változások
észlelhetők.
Az úthálózat annyi változás történt, hogy a Horogi‐völgyben már végig fut az út a Zánka‐Köveskál
közötti útig, a szomszédos falvak felé vezető utakat azonban még mindig vastagabb vonallal ábrázolja
a térkép.
A tagosítás előtti időkben 1858‐ban készült az 1:2880‐as méretarányú un. kataszteri térkép. amely
önálló helyrajzi számokkal, határvonalakkal tartalmazza valamennyi telket. Pirosas szinnel az
épületeket is ábárázolja és feltünteti a művelési ágakat. Ez e térkép is jól láthatóan kiemeli az utakat.
Nemcsak a faluban, hanem a szőlőhegyekben is felmérték az épületeket és így tökéletesen visszadja a
szőlőhegyek 19. század közepi állapotát ez a felmérés.
Ebben az időben Monoszlón már sokfelé van szőlő. A korábban említett Új‐hegy mellett a Henye felé
eső kajori részeken, a Csádé területén és az felett az Agyagos dűlőben a Taróra alatt. Szőlőparcellák
vannak a Kőhegy lejtőjén, az újjmáli részeken és a Hegyestű meredek, történelmi szőlőterületén.
A Magyar Királyság területéről a kiegyezést követő időkben készített térképen szerepel a Zánka‐
Köveskál főút, Monoszlónál azonban változatlanul a Henye, Csicsó, Köveskál felé vezető utak vannak
kiemelve.
Az 1941‐ben készített katonai térképen már hangsúlyosan szerepel a Horogi‐séd völgyében kiépített
országút. A henyei út jelentősége feltehetően csökkent. A művelési ágak ezen a térképen kevésbé jól
felismerhetőek, csak az erdők zöld foltjai azonosíthatóak be teljes bizonyossággal. Jelentős változás
azonban az évszázados tájhasználatban nem tapasztalható.
A szocialista időkről az 1976‐os légifotó tájékoztat. A pangyéri TSZ pince mellett jelentős nagyságú
szőlőületvény volt és bármily hihetetlen, de csaknem 70 %‐ban hagyományos bakműveléssel. A
Henye felé forduló kajori részen korszerű nagyüzemi jellegű szőlőültetvények voltak.
A mai tájhasználatra jellemzően a szőlők elsősorban a Pangyér dűlőben, néhány hektár nagyságban a
csádéi részen és az az Új‐hegyen, néhány parcella erejéig a Boncsos dűlőben valamint a korábbi
évszázadokban legjobbnak tartott, bazalttalajú Hegyestű oldalában találhatók. Itt azonban a több
helyen említett nyaralók mellett, a nehezen megközelíthető meredek részeken jellemző a bozót és a
parlag. A Hegyestűn, úgy ahogy a Balaton északi partján a kiváló kilátással rendelkező területeken ,
nem a parlag, hanem az üdülés terjedése rejti magában a legnagyobb veszélyt. Már több épületet,
ingatlant kizárólag a szálláskiadással hasznosítanak és a bor, a borturizmus csak ürügy alibi, hiszen –
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lásd Pasztovszky borkúria‐ a csodálatos régi épületet belűlről szétbarmoló átépítéssel egyidőben
kivágták a szőlőt is! Jött a gyep, az úszómedence, a borozólugas, gyermekjátszótér mindez a szőlők
helyén.
A mezőgazdasági területeket nagyrészt még művelik, több új gyümölcsültetvényt is telepítettek.
Nagyon nagy kérdés a Liszkay borkúria és a körötte lévő szőlők sorsa, mert a tulajdonos tiszteletre
méltó életkora miatt el kívánja adni a birtokot. Újabb hotel építése viszont teljesen tönkretenné
Monoszló utóbbi évtizedekben kiteljesedett vonzerejét.
Monoszló tájhasználata Balaton felvidéki viszonylatban átlagosnak nevezhető.
A többi háttértelepüléshez hasonlóan a szőlőkataszterbe tartozó területek több mint harmada
műveletlen. Van új, árutermelő nagyságú telepítés is, de hegyestűi zártkertbe inkább az üdülés a
meghatározó, nem pedig a gazdasági tevékenység – a szőlészet, borászat.
Az egyik tájhasználati konfliktus tehát az, hogy a kiváló szőlőtermőhelyi adottságok csak részben
kihasználtak és a tájelem funkciója megváltozik.
A másik gond a lakóházak hátsó kertjeinek viszonylag elhagyott, több helyen bozótos állapota. Ezzel a
kérdéssel foglalkozni kell, habár a Nagykő északi , meredek oldalára felnyúló telkek erdő jellegét
kifejezetten meg kell tartani, a hatályos terv szabályozása szerint.
A harmadik konfliktus az úszómedencék rohamos terjedése – nemcsak a faluban hanem a Hegyestűn
is‐, amelyek létesítését a vízbázis és nyílt karszterületek védelme miatt korlátozni kell, hiszen
Monoszló közigazgatási területének több mint fele nyílt karszterület!
Minden üdülési szezonban előtérbe kerülő probléma a gazdasági tevékenységgel járó zaj és egyéb
hatások valamint az üdülők nyugalma közötti feszültség.
Megemlítendő, mert feloldhatalan konfliktust eredményez az ingatlan árak meredek emelkedése.
amely kiszorítja a területről a mezőgazdálkodást, szőlőművelést. Természetes ez a téma messze
túlnő a településtervezés lehetőségein.

2.1.4. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. alapján, a biológiai
aktivitásértéket a 9/2007(IV.3.) ÖTM rendelet alapján kell kiszámítani.
Az említett rendelet 1/A. §‐a kimondja, hogy a biológiai aktivitásérték szinten tartását a település
szerkezeti tervében kell számítással igazolni. A 3. § a) pontja pedig úgy rendelkezik, hogy hatályos
településrendezési eszközök hiányában, a beépített területeken a kialakult állapotnak, az egyéb
területeken az ingatlan nyilvántartásban lejegyzett művelési ág szerinti területfelhasználásnak
megfelelően kell az értékeket kiszámítani.
Monoszló Község Önkormányzata Képviselő‐testülete visszavonta a hatályos szerkezeti tervét így a
biológiai aktivitás számítását az említett rendelet 3.§ a) pontja szerint számoltuk ki.
A változás utáni állapotokat a település szerkezeti terve és a helyi építési szabályzat kidolgozását
követően állapítottuk meg.
A változásokat tartalmazó térképen és táblázatban 61 változást sorolunk fel.
A változásokat jellegük, tartalmuk, a területfelhasználási egységbe, övezetbe tartozásuk alapján az
említett rendelet 1. melléklete szerinti értékszámokkal számoltuk ki, s így pontosan
meghatározhatóvá vált a biológiai aktivitási érték módosulása.
A 61 változásból mindössze 19 volt a biológiai aktivitás szempontjából negatív előjelű. Az
erdőterületek jelentős – 52 ha – növekedése következtében igen kedvezően változott a biológiai
aktivitás mutatószáma.
A változások eredményeként a biológiai aktivitás értékmutató csaknem 300 értékponttal növekedett.
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Válto‐
zás
s.sz.:

HRSZ:

Területnagy‐
ság (ha):

1.

0192/2

0,18

Eg

9

2.

0177/8 egy r.

0,33

Má

3.

0177/4‐8 egy
r.

0,71

4.

0177/10

5.

Meglévő
Megl.
►
ter. felh. BA‐érték

Új ter.
felh.

Új BA‐érték

BA‐ÉRTÉK
VÁLT.:

►

Köu

0,6

‐1,512

3,7

►

Ev

9

1,749

Má

3,7

►

Köu

0,6

‐2,201

1,71

Má

3,7

►

Ev

9

9,063

0200/6

2,58

Má

3,7

►

Ev

9

13,674

6.

0203/16‐18;
0204

0,77

Eg

9

►

Má

3,7

‐4,081

7.

1101‐1108

1,43

Mk

5

►

Má

3,7

‐1,859

8.

0203/7

0,31

Eg

9

►

Má

3,7

‐1,643

9.

015/32

0,1

Má

3,7

►

Mk

5

0,13

10.

023/2‐6 egy r.

0,53

Má

3,7

►

Köu

0,6

‐1,643

11.

0,23/1‐2 egy r.

0,16

Má

3,7

►

Köu

0,6

‐0,496

12.

028

0,3

Má

3,7

►

Ev

9

1,59

13.

059

0,37

Má

3,7

►

Ev

9

1,961

14.

041/23 egy r.,
041/5 egy r.,
041/33 egy r.

0,9

Má

3,7

►

Köu

0,6

‐2,79

15.

048/2

0,65

Gksz

0,4

►

Má

3,7

2,145

16.

041/5; 041/33

10,55

Má

3,7

►

Ev

9

55,915
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Válto‐
zás
s.sz.:

HRSZ:

Területnagy‐
ság (ha):

17.

0,39/2 egy r.,
033/1‐2 egy r.

0,14

Má

3,7

18.

033/1‐3

1,46

Má

19.

033/2‐3

0,48

20.

0204 egy r.

21.

Meglévő
Megl.
►
ter. felh. BA‐érték

Új ter.
felh.

Új BA‐érték

BA‐ÉRTÉK
VÁLT.:

►

Köu

0,6

‐0,434

3,7

►

Ev

9

7,738

Má

3,7

►

Tk_mocsar
_nadas

8

2,064

0,77

Lf

2,4

►

Má

3,7

1,001

0204 egy r.

0,69

Lf

2,4

►

Gksz

0,4

‐1,38

22.

214‐216;
217/4

0,71

Lf

2,4

►

Vt

0,5

‐1,349

23.

217/2

0,62

Kb‐sp

6

►

Zkisebb3h
a

6

0

24.

035

2,8

Má

3,7

►

Ek

9

14,84

25.

037/3 egy r.

1,48

Má

3,7

►

Ev

9

7,844

26.

708/1

0,57

Mk

5

►

Ev

9

2,28

27.

10/1

0,13

Gksz

0,4

►

Kmalom

1,5

0,143

28.

708/4

0,76

Mk

5

►

Má

3,7

‐0,988

29.

0135/4 egy r.

0,18

Má

3,7

►

Köu

0,6

‐0,558

30.

707/7 a
alrészlet

0,26

Mk

5

►

Ev

9

1,04

31.

707/8

0,35

Mk

5

►

Ev

9

1,4

32.

702‐704;
701/2

1,92

Mk

5

►

Lf

2,4

‐4,992

33.

0135/6‐8;
0135/9 egy r.

6,4

9,828

3,64

Má

3,7
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Kb‐
► állatbemut
ató

Válto‐
zás
s.sz.:

HRSZ:

Területnagy‐
ság (ha):

34.

0133/1

1,61

Má

3,7

35.

0135/6‐10 egy
r.

0,76

Má

36.

0135/9 egy r.

0,13

37.

0133/4 egy r.

38.

Meglévő
Megl.
►
ter. felh. BA‐érték

Új ter.
felh.

Új BA‐érték

BA‐ÉRTÉK
VÁLT.:

Kb‐
► állatbemut
ató

6,4

4,347

3,7

►

0,6

‐2,356

Má

3,7

►

8

0,559

3,62

Má

3,7

6,4

9,774

0135/9 egy r.

0,13

Má

3,7

►

Lf

2,4

‐0,169

39.

0135/9 egy r.;
0135/10 egy r.

0,75

Má

3,7

►

Lf

2,4

‐0,975

40.

0144/1 egy r.

0,06

Má

3,7

►

Köu

0,6

‐0,186

41.

0144/3

0,28

Má

3,7

►

Ev

9

1,484

42.

0144/7 egy r.

0,07

Má

3,7

►

Tk_mocsar
_nadas

8

0,301

43.

0144/7‐8;
0144/16‐18

1,23

Má

3,7

►

Lf

2,4

‐1,599

44.

0144/7‐9 egy
r., 0144/16‐18
egy r., 0164/2
egy r., 0168/6
egy r.

0,2

Má

3,7

►

Köu

0,6

‐0,62

45.

124/3, 130

0,155

Lf

2,4

►

Zkisebb3h
a

6

0,558

46.

02/1

0,45

Má

3,7

►

Lf

2,4

‐0,585

47.

04/5

0,5

Eg

9

►

Má

3,7

‐2,65

48.

0200/5

0,38

Má

3,7

►

Zkisebb3h
a

6

0,874
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Köu

Tk_mocsar
_nadas
Kb‐
► állatbemut
ató

Válto‐
zás
s.sz.:

HRSZ:

Területnagy‐
ság (ha):

49.

1021/15 egy
r., 1013/1‐6
egy r., 1012
egy r.,
1009/15‐16
egy r., 1009/1‐
2 egy r.,

0,29

Mk

5

50.

1015/1

0,29

Eg

51.

1001‐1004

0,4

52.

0181/30

53.

Meglévő
Megl.
►
ter. felh. BA‐érték

Új ter.
felh.

Új BA‐érték

BA‐ÉRTÉK
VÁLT.:

►

Köu

0,6

‐1,276

9

►

Mk

5

‐1,16

Mk

5

►

Má

3,7

‐0,52

0,07

Eg

9

►

Má

3,7

‐0,371

0179/1 egy r.

0,11

Eg

9

►

Köu

0,6

‐0,924

54.

0164/1 egy r.

5,29

Má

3,7

►

Ev

9

28,037

55.

0164/1 egy r.

0,38

Má

3,7

►

Tk_mocsar
_nadas

8

1,634

56.

903/4

3,08

Mk

5

►

Má

3,7

‐4,004

57.

0144/15 egy r.

0,37

Má

3,7

►

Ev

9

1,961

58.

0144/15 egy r.

0,13

Má

3,7

►

Mk

5

0,169

59.

0124/1 egy r.

0,97

Má

3,7

►

Ev

9

5,141

60.

0118/1

1,03

Má

3,7

►

Ev

9

5,459

61.

0108

8,05

Má

3,7

►

Ev

9

42,665

62.

0107/2

0,16

Ev

9

►

Má

3,7

‐0,848

63.

0103/3,
0103/6

0,03

Má

3,7

►

Ev

9

0,159

64.

0101/2‐12,
0101/15,
0101/17,
0101/18

4,64

Má

3,7

►

Ev

9

24,592

65.

0101/20‐21

0,35

Má

3,7

►

Ev

9

1,855
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Válto‐
zás
s.sz.:

HRSZ:

Területnagy‐
ság (ha):

66.

086/1

1,11

Kb‐
nyersany
ag

0,2

67.

511/5 egy r.

0,17

Eg

9

►

68.

579

0,17

Ev

9

69.

091/12

0,61

Má

70.

086/2

1,13

71.

085/9

72.

Meglévő
Megl.
►
ter. felh. BA‐érték

Új ter.
felh.

Új BA‐érték

BA‐ÉRTÉK
VÁLT.:

0,2

0

Mk

5

‐0,68

►

Mk

5

‐0,68

3,7

►

Mk

5

0,793

Má

3,7

►

Ev

9

5,989

1,24

Má

3,7

►

Ev

9

6,572

0132/4

1,76

Má

3,7

►

Ev

9

9,328

73.

0131/2

3,64

Má

3,7

►

Ev

9

19,292

74.

069/2

0,55

Má

3,7

►

Ev

9

2,915

75.

068/1

2,06

Má

3,7

►

Ev

9

10,918

76.

060/5

1,82

Má

3,7

►

Ev

9

9,646

Kb‐
► nyersanya
g

Az összesítés, a változások eredményeképpen jelentős mértékben 285,41 értékkel nőtt Monoszlón a
biológiai aktivitás.
2.2. ZÖLDTERÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE

Zöldfelületnek nevezünk minden olyan területet, amelyet növényzet borít attól függetlenül, hogy a
zöldfelület a település belterületén vagy külterületén található. A zöldfelületi rendszer feladata
sokrétű: gazdasági, esztétikai, ökológiai. Azonban a település szempontjából egyfelől a
városökológiai, településszerkezeti viszonyok javítása, másfelől a társadalmi, rekreációs igények
kielégítése a cél. A zöldfelületi rendszer egy részét adják a zöldterületek, melyek önálló
területfelhasználási egységet alkotnak. Az Országos Területrendezési és Építési Követelmények
szerint a zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület (közkert), amely a település klimatikus
viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést
szolgálja.
2.2.1. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEINEK FEJLESZTÉSI JAVASLATA

Egy település zöldfelületi rendszere több elemből áll össze. Monoszló esetén különleges adottság,
hogy közigazgatási területének csaknem fele erdő, emellett még jelentős nagyságú 20‐25 %‐ a gyep
illetve felhagyott művelésű bozótos terület. Ugyanakkor a gyümölcs és szőlőültetvények is
rendelkeznek biológiai kondicionáló értékkel. A felhagyott művelésű területeken megindult a táj, a
természet regenerálódása.
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A nagykiterjedésű erdőségek, a jelentős fás növényzettel rendelkező belterület mellett a kiváló
levegő minőség szempontjából a szőlőhegyek is fontos elemei a zöldfelületi rendszernek. Ebből a
szempontból talán előny, hogy a község terület legfeljebb 25 %‐án folyik intenzív mezőgazdasági
árútermelés.
A település nagy részén, a házikertekben jellemző a gyümölcs és az utóbbi évtizedekben egyre inkább
a díszkert hasznosítás. A kedvezőtlen folyamatokat ismerve az azonban megállapítható, hogy
Monoszlón a magyar települési átlagnál kedvezőbb a zöldfelületi ellátottság, kedvezőbb a biológiai
aktivitás értéke és kiváló a levegő minősége.
A fentiekből következik, hogy a belterületen kondicionálás szempontjából nincs különösebb igény
zöldfelületekre. Monoszlón elsősorban funkcionális – pihenő, játszó‐, sport‐, rendezvénykert‐
valamint díszitő jelentősége van –lenne‐ a zöldfelületeknek.
A kis településen hagyományos közpark nincs, az egyetlen jelentősebb zöldfelület, gyepes játszó és
sportterület a Zsabai‐ réten az önkormányzati épület mellett található (217/2 hrsz). A hatályos terv a
Hegyi utca mentén jelöl két egészen kicsiny közkertet a 124/3 és a 129/2 hrsz meghatározott része.
Külön említést érdemel az Új‐hegyen lévő, régi, jelentős idős növényállománnyal rendelkező temető.
Az előző pontban említett játszó és sportgyep illetve a két fás növényzetű közkert területét
összeadva kb. 60 m2 zöldfelület jut egy lakosra, ami kifejezetten kitűnő érték és világosan mutatja,
hogy ilyen kis település esetében ennek a mutatónak semmilyen értelme sincs.
Nyáron az üdülőlétszám következtében magasabb a népesség, de a vendégfogadásra berendezett
házak kertjeiben szépen megépített kertek, játszó és pihenő eszközök, sőt medencék is találhatóak, s
így a zöldfelületi igények teken belül kielégítést nyernek. Ennek ellenére a házikertek nem pótolják a
közösségi zöldfelületeket.
Monoszlón a település méretéhez, a lakosság összetételéhez képest a rendelkezésre álló zöldfelület
elegendő. A díszítő, sport, rendezvény funkciójú zöldfelületek továbbfejlesztendők, elsősorban az
üdülés gyors terjedése miatt. Természetesen ennek megvalósítására az önkormányzatnak semmilyen
eszköze sincs.
Az új közkertek zöldfelületi tervezése során elsődleges cél kell legyen a rekreációs potenciál
fejlesztése, a települési mikroklíma javítása, az ökológiai igényeknek megfelelő növényalkalmazás,
valamint a település közterületi arculatához való illeszkedés. A zöldterületek fejlesztése során
javasolt az egységes közterületi arculat kialakítása a Településképi Arculati Kézikönyvnek és a
Településképi rendeletnek megfelelően. A növényanyagot elsősorban a honos lombhullató fajokból
és azok díszfajtáiból, a szilárd építőanyagokat a helyi dolomitbányából javasolt összeválogatni.
A település ökológiai rendszerének és mikroklímájának jelenlegi állapotát fenn kell tartani és tovább
kell fejleszteni. Ezt elsősorban a közterületek megfelelő fenntartása, illetve a belterületi utak fásítása
segítheti. Az útfásítás nem csak ökológiai szerepet tölt be a település életében, hanem lineáris
zöldterületi elemekként is felfoghatók, mellyel biztosítható a zöldfelületi rendszer hálózatosságának
kialakítása, a zöldfolyosók fejlesztése is.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a bevezető utak fásítására, a településkapuk kiemelésére, melyek a
település belépési pontjai, súlypontjai. A fásítások, zöldsávok megfelelő intenzitás esetén jótékonyan
befolyásolhatják a mikrokörnyezetük állapotát, szennyező‐anyag megkötő képességük révén a levegő
minőségét. A teljes tervezési területen és a növénykiültetésekben törekedni kell a tájra jellemző,
őshonos növényfajok alkalmazására. Ettől csak speciális esetben, természetvédelmi érdekeket
szolgáló célból lehet eltérni.

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
A közlekedési vizsgálat és fejlesztési javaslat az „A településrendezési tervek közúti közlekedési
munkarészei – Tartalmi követelmények” megnevezésű, e‐ÚT 02.01.41 (ÚT 2‐1.218:2003) sz. útügyi
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műszaki előírásban foglaltak szerint készült, figyelembe véve az e‐ÚT 03.01.11 (ÚT 2‐1.201:2008)
Közutak tervezése útügyi műszaki előírásban foglaltakat, és összhangban a kapcsolódó hatályos
előírásokkal, jogszabályokkal.
3.1. KÖZÚTI HÁLÓZATI KAPCSOLATOK

Monoszló tágabb térségét érintő országos és megyei közlekedési fejlesztési tervekben szerepel a
nyugat‐kelet irányú M8 gyorsforgalmi út megvalósítása, mely Szolnoknál az M4‐es autópályát fogja a
főváros elkerülésével összekötni Szentgotthárdnál az S7‐es osztrák autópályával. Ennek
megvalósítása részben a jelenlegi 710 sz. út felfejlesztésével tervezett.
Tervezett főúthálózati elemek fejlesztése a megyeszékhely, Veszprém környékén tervezett, valamint
Monoszló környékén a 77. sz. főút fejlesztése és Monostorapáti, Kapolcs, Nagyvázsony elkerülő
szakaszainak megvalósítása tervezett az OTRT, a Veszprém Megyei Területrendezési Terv és a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve alapján.
A Veszprém Megyei Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve több
mellékút fejlesztést tartalmaz Monoszló környezetében és a területén egyaránt.
Monoszló zsáktelepülés jellégének feloldására a régi, történelmi települések közötti – jelenleg
földutak, mezőgazdasági utak – felhasználásával közúti kapcsolatok szélesítése tervezett keletre
Balatoncsicsó és nyugatra Balatonhenye felé, továbbá észak felé a jelenlegi erdészeti út nyomvonalán
Vigántpetend felé is.
Monoszló környezetében a 7312 j. út szomszédos településeket elkerülő szakaszainak és a Tagyon –
Dörgicse összekötő út kialakítása tervezett.
Monoszló térségében a mellékúthálózaton továbbra is fenntartás jellegű beavatkozások,
rekonstrukciók szükségesek.
A falu Dél ‐ Keleti részén tervezett új lakóterületi fejlesztés területén az övárok mentén kiszabályozott
új kiszolgáló utakat legalább 12,0 m szélességben célszerű kialakítani.
A település belterületén célszerű a jelenleg burkolatlan földutak szilárd burkolattal történő
kialakítása. A településen javasolt a belterületen a forgalomtechnikai kialakítás és a csomópontok
kialakításának és jelzésrendszerének felülvizsgálata.
A közterületeken a szabályozási tervlap szerinti telekhatár korrekciók javasoltak.

3.3. KÖZÚTI ÉS KÖTÖTTPÁLYÁS TÖMEGKÖZLEKEDÉS

Vasúti közlekedés
Az Országos Területrendezési terv szerint Monoszló környezetében a 29‐es számú Székesfehérvár‐
Tapolca vasútvonal villamosítása tervezett két ütemben. Első ütemben 2021‐ig 64,5 km‐en
Szabadbattyán‐Balatonfüred között, majd második ütemben Keszthelyig valósul meg.
Közösségi közlekedés
A tömegközlekedés fejlesztését javasolt a forgalmi igényekhez igazítani. Javasolt továbbá a
buszmegállóknál a megfelelő méretű peron és esővédett várakozóhely kialakítása, mely során
településképhez illeszkedő kialakításával hozzájárulhat a település további fejlődéséhez.
Monoszló területén a hegyestű geológiai bemutatóhely bekötőútjánál célszerű lehet egy ‐akár csak
szezonális‐ közösségi közlekedési megállóhely létesítése, a gyalogos turizmus élénkítése érdekében.
Az autóbusz járatok, a vasúti közlekedés és a vízi közlekedés menetrendek összehangolása javasolt,
főleg a nyári turisztikai időszakban.
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3.5. GYALOGOS ÉS KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS

Monoszló közvetlen térségében az Országos területrendezési terv, a Veszprém Megyei
Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve országos és térségi
jelentőségű kerékpárút fejlesztéseket tartalmaz a településkörnyékre vonatkozóan.
Országos kerékpárút törzshálózat elemei:
8. Északnyugat‐dunántúli kerékpárút
8.A: Győr – Pannonhalma – Csesznek – Zirc – Veszprém – Balatonalmádi – Balatonfüred –
Badacsonytomaj – Szigliget – Keszthely – Hévíz – Zalabér – Zalaegerszeg – Zalalövő – Őriszentpéter
81. Balaton‐Rába kerékpárút
Veszprém – Nagyvázsony ‐ Kapolcs – Tapolca ‐ Sümeg ‐ Somlóvásárhely ‐ Pápa – Árpás ‐ Győr
83. Rába‐Bakonyalja kerékpárút
Sárvár ‐ Celldömölk – Mersevát ‐ Pápa
Térségi kerékpárút hálózat elemei
- Szany – Egyházaskesző ‐ Pápa
- Pápa ‐ Bakonyszücs, Bakonykoppány ‐ Fenyőfő ‐ Kisbér
- Sümeg ‐ Mihályfa ‐ Zalabér
- Pápa ‐ Ganna ‐ Magyarpolány ‐ Ajka ‐ Halimba – Taliándörögd ‐ Kapolcs ‐ Monoszló ‐ Zánka
- Nemeshany ‐ Devecser ‐ Ajka ‐ Városlőd ‐ Szentgál ‐ Bánd ‐ Veszprém
- Ajka ‐Úrkút – Nagyvázsony – Vászoly ‐ Balatonszőlős ‐ Balatonfüred ‐ Tihany komp
- Bakonykoppány ‐ Bakonybél ‐ Zirc ‐ Jásd ‐ Szápár ‐ Bodajk
- Balatonfűzfő ‐ Berhida ‐ Várpalota ‐ Bakonykúti
- Veszprém – Balatonfüred
- Celldömölk – Jánosháza ‐ Rigács ‐Sümeg
- Somlószőlős ‐ Doba ‐ Noszlop ‐ Ganna
- Egyházaskesző – Kemenesszentpéter ‐ Pápoc
Helyi jelentőségű kerékpáros kapcsolat kialakítása javasolt Monoszló település bekötése érdekében a
környező települések felé, akár már kerékpározásra alkalmas földút jelleggel is. Az országos és térségi
irányokon felül jelentkező javasolt helyi irányok a Balatoncsicsó – Nivegy‐völgy; Balatonhenye‐
Köveskál; Vigántpetend, Zánka‐Balatonpart. A település kerékpáros turizmusának élénkítését is
elősegítheti a kijelölt országos és térségi jelentőségű kerékpárút hálózathoz történő bekötés,
amelyen akár a Balatoni kerékpáros turizmus egyik célállomásává, vagy akár központjává is válhat a
település a Balaton‐felvidék közepén. Kerékpártárolók elhelyezése javasolt az intézményeknél és a
forgalomvonzó funkciójú ingatlanoknál, és a turisztikai célpontok, kilátóhelyek környezetében.
Az környező településeket összekötő utak megépítése esetén az út mentén legalább egy oldali járda
kiépítése javasolt. A belterületen javasolt a gyalogosok és kerékpáros forgalmat elősegítő
biztonságos közúti keresztmetszet és forgalomtechnika kialakítása. Javasolt a gyalogos utak szilárd
burkolattal és megfelelő keresztmetszettel történő kiépítése, továbbá a hiányzó járdakapcsolatok
kialakítása. Gyalogos átkelő kijelölése javasolt az autóbusz megállóhelyeknél.
Parkolás
Javasolt a településen a parkolóhelyek számának felülvizsgálata különös tekintettel az
intézményeknél, szolgáltató létesítményeknél. A tervezett új funkcióknál az OTÉK előírásának
megfelelő parkolószámot biztosítani szükséges.
3.6. GÉPJÁRMŰ ELHELYEZÉS, PARKOLÁS

Javasolt a településen a parkolóhelyek számának felülvizsgálata különös tekintettel az
intézményeknél, szolgáltató létesítményeknél. A tervezett új funkcióknál az OTÉK előírásának
megfelelő parkolószámot biztosítani szükséges.
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4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK
A megalapozó vizsgálatok alapján az elmúlt években a lakásállomány stagnálása volt megfigyelhető,
jelentős lakásállomány bővülés középtávon nem várható. A tervezett fejlesztések elsősorban a
meglévő területek rendezésére, minőségi javulásra, a komfort‐szint emelésére összpontosulnak.
Közműellátás tekintetében a rendezési tervek módosításai összességében számottevő közműigény‐
növekményt nem keletkeztetnek, a területfelhasználások változásai a fogyasztói terhelési
súlypontokat módosítják.

4.1. VÍZI KÖZMŰVEK

Vízellátás
Monoszló vízelosztó rendszere kiépült, mind a kút, mind a víztározó kapacitás lehetővé teszi az
ivóvízellátó rendszer további fejlesztését, illetve az esetleges fejlesztések ivó‐ és oltóvízigényének
biztosítását.
A Bakonykarszt Zrt. hivatalos tájékoztatása szerint a szabad kapacitás 40–50 m3, így a tervezett
lakóterületi bővítés kielégíthető a jelenlegi kútkapacitással. További fejlesztésként jelenik meg a
településen egy állatbemutató kialakítása, amely a tervek szerint 200‐300 fő/nap látogatószámra
tervezett. A létesítményhez kapcsolódó szociális vízigény a jelenlegi vízhálózatrendszer bővítésével
biztosítható, azonban az állatok ellátásához szükséges ivóvíz mennyiségének kielégítésére javasolt
fúrt kutat kiépíteni. Fontos, hogy a fúrt kútból származó víznek megfelelő minőségűnek (ivóvíz
minőségűnek) kell lennie, amennyiben ez közvetlenül nem biztosítható, úgy a vizet meg kell tisztítani.
A Hegyestű településrészen tervezett látogatóközpont fejlesztési projekt számottevő vízigény‐
növekményt nem jelent, a meglévő hálózatról az ellátás biztosítható. A beruházás kapcsán meglévő
vizesblokk felújítás, valamint egy mozgáskorlátozottak számára is igénybe vehető mellékhelyiség
kialakítása tervezett.
Új beépítés esetén – a tényleges beépítés meghatározása után, amikor már ismeretesek a tervezett
létesítmények, azok konkrét ivóvíz‐ és oltóvízigényei – szükséges megkeresni a Bakonykarszt Zrt.‐t a
konkrét vízellátási feltételeket, szükséges fejlesztéseket meghatározó elvi nyilatkozat kiadása, majd
vízhálózati tervjóváhagyás céljából.
A vezetékek épülettől való legkisebb védőtávolságát, amit az MSZ 7487/2‐80 szabvány tartalmaz, az
építkezések során be kell tartani. A távolságok a vezeték átmérőjének függvényében változnak:
Távolság védőszerkezet, illetve
Vezeték belső átmérője
fokozott védelem
(mm)
nélkül
alkalmazásával
< 300
3,00
301‐700
5,00
nincs megkötés
701‐1200
7,00
1201 ‐

8,00

Új ivóvízvezeték építése, meglévő átépítése és megszüntetése csak a Bakonykarszt Zrt. hozzájárulása
után történhet.
A biztonságos vízellátás érdekében új beépítés esetén célszerű körvezetékes hálózat kialakítása, mely
által a nyomásviszonyok és a hálózat üzembiztonsága kedvezőbbé tehető, mint ágvezetékek
létesítése esetén. Ahol a körvezetékes kialakítás nem lehetséges, ott a hálózati végpontnál
végtűzcsap telepítése szükséges.
Vízvezeték átépítése során a megszűnő vezetékeket a földből el kell bontani, és a területet helyre kell
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állítani.
A kiépített ivóvízvezetékek a vízellátás mellett biztosítják a megfelelő tűzivíz szükségletet is. A
tűzcsapok elhelyezésének alapfeltétele egyrészt hogy föld feletti kialakításúak, másrészt hogy
biztosítaniuk kell a 100 m‐es ellátási körzetet. Amennyiben a védendő épület tűzivíz igénye nem
biztosítható a közterületen meglévő vagy kialakítandó tűzcsappal, úgy az ingatlanon belül további
tűzcsap(ok), egyéb műszaki megoldások (pl. tűzivíz medence) kialakítása szükséges.
Új beépítés esetén új vízvezetékekre, valamint a meglévő vízvezetékekre telepítendő tűzcsapok
számát és annak pontos helyeit, valamint az oltóvízigény nagyságát a kiviteli tervek ismeretében
(tűzszakaszok, szintszám, funkciók stb.) az illetékes Tűzvédelmi Szakhatósággal egyeztetni szükséges.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a fogyasztó gazdálkodó szervezetnek minősül, és a korábban
meghatározott lekötött vízmennyiség igénytől eltérő többlet vízigény merül fel, úgy a vízigénye után
víziközmű fejlesztési hozzájárulást kell fizetnie a befizetés időpontjában érvényes áron, amelynek
mértéke az igényelt szolgáltatáshoz szükséges fejlesztés költségeinek arányos része.
Tervezett fejlesztések során figyelembe kell venni, hogy az ivóvízbázis (Monoszló vízmű fúrt kút)
védőövezetei kijelölésre kerültek, így lehatárolásra került a kút belső védőterülete, a hidrogeológia
„A” védőidoma, a hidrogeológiai „B” védőidoma és védőterülete, valamint a hidrogeológiai „C”
védőterülete. Monoszló területét továbbá érinti a Balatoncsicsó vízbázis kijelölt hidrogeológiai „B”
védőidoma is. A védőövezetekre a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati
vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 5. számú mellékletében
meghatározott korlátozások vonatkoznak, amelyeket be kell tartani.
Fontos tény, hogy a helyi vízműkút, vízbázis utánpótlási területe nyílt karszt területen helyezkedik el,
és így fokozottan sérülékeny kategóriába tartozik.
Továbbá ki kell hangsúlyozni, hogy Monoszló egyetlen vízbeszerző létesítménnyel rendelkező
település – úgynevezett egykutas rendszerű – így a szükség szerinti karbantartások, esetleges
meghibásodások esetére a vízellátás nem tekinthető maradéktalanul biztosítottnak.

Szennyvízelvezetés
Monoszlón 2012‐ben helyezték üzembe az elválasztott rendszerben kiépített települési
szennyvízhálózatot, amely által a szennyvíz a Köveskálon megépült szennyvíztisztítóba kerül.
Fejlesztés esetén, vagy új beépítés esetén a szennyvízcsatorna hálózatra szükséges rákötni, ezzel is
elkerülve az esetleges talaj és talajvízszennyezéseket. Azon területeken ahol még nem épült ki, nincs
elérhető közelségben a szennyvízcsatorna, ott a csatorna kiépítéséig ideiglenesen továbbra is
engedélyezett a duplafalú, vízzáró szigetelésű, zárt szennyvíztároló alkalmazása.
A település központi részét érintő fejlesztések szennyvízelvezetése érdekében a meglévő
csatornahálózat bővíteni kell. A terepviszonyoknak megfelelően gravitációs és nyomás alatti
(nyomott) rendszerű szennyvízcsatorna kiépítése szükséges. A nyomott rendszerben kialakított
csatorna a gravitációs szennyvízhálózatra csatlakoztatható.
Új beépítés esetén, a pontos keletkező szennyvízmennyiségek meghatározása után a Bakonykarszt
Zrt. megkeresése szükséges elvi nyilatkozat, majd szolgáltatói hozzájárulás kiadása céljából.
Új szennyvízcsatorna építése, meglévő átépítése és megszüntetése csak a Bakonykarszt Zrt.
hozzájárulása után történhet.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a területről elvezetni kívánt szennyvíz mennyisége után a közcsatornába
bevezetett szennyvíz mennyiség után egyszeri csatornamű fejlesztési hozzájárulást kell fizetni a
befizetés időpontjában érvényes áron.
Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
Monoszló településen az összegyűlő csapadékvizet az utak mentén kialakított nyílt árokhálózat vezeti
el. Az árokhálózat nagy része gyepesített földmedrű.
Fontos hangsúlyozni, hogy a szennyvízelvezető hálózatba csapadékvíz nem vezethető, a csapadékvíz
megfelelő elvezetéséről, visszatartásáról azonban gondoskodni szükséges. A csapadékvíz elvezetése
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biztosítható nyílt csapadékvíz‐elvezető árokkal, folyókával, illetve ezek kombinációjával. Fejlesztés
esetén a csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a végbefogadóig
ellenőrizni kell minden nagyobb (fél hektárt meghaladó telekterületű) beruházás esetén. Építési
munka csak akkor végezhető, ha a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető a
befogadóig. Amennyiben a csapadékvíz a számítások alapján nem vezethető el, akkor gondoskodni
kell annak visszatartásáról.
Fejlesztések során javasoljuk, hogy már a tervezéskor számoljanak a csapadékvizek visszatartásával,
tározásával és azok másodlagos felhasználásával, például locsolás céljára.
2016‐ban elkészült Monoszló község vízkárelhárítási terve. A dokumentum alapján a település
vízfolyásainak mérete alapján vízkárokat a rövididejű nagycsapadék szélsőséges esete és a nagyvizes
időszakban bekövetkező átlagos nagycsapadék okozhat. A nagyvizes időszak egyrészt a gyors
hóolvadás következtében alakulhat ki, másrészt a hosszabb csapadékos időjárás okozhatja. A terv
többek között meghatározza, hogy a településnek milyen fejlesztésekre van szüksége annak
érdekébe, hogy a vizek okozta károk elkerülhetőek legyenek. A károk elkerülése érdekében szükséges
például kiépíteni egy új övárkot, amelynek befogadója a Horogi‐séd, hordalékfogót kell építeni, egyes
helyeken burkolni szükséges a meglévő árkot, illetve több átereszt híddá kell átépíteni.
A fentiebbek megvalósítása mellett a meglévő befogadók (nyílt árkok, vízfolyások) karbantartását
folyamatosan el kell végezni, mert annak elhanyagolása a vízszállító képességét korlátozza. A
vízfolyások és a vízelvezető árkok esetében a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek
által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi
mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.
14.) Korm. rendeletben előirt parti sávot karbantartás számára szabadon kell hagyni, a
mederfenntartási munkákat akadályozó állapotot meg kell szüntetni.
Fontos kiemelni, hogy a Horogi‐séd forrás eredetű vízfolyás, így vizét a csapadékvizek mellett a
források is táplálják. A Horogi‐völgyben azonban karsztos kőzeten halad át, ahol igen sok víz
visszaszivárog a kőzetbe, ezért is kiemelten ügyelni kell a felszíni vizek szennyezésének
megakadályozására.
4.2. ENERGIAELLÁTÁS

Az energiaellátást érintően a javasolt fejlesztések, új beépítések energiaellátásának megoldása
mellett, az egyes energia közművek fejlesztési feladatainál figyelembe kell venni a következőket is:
 a komfortosabb életkörülmény biztosítása kedvezőbb fenntartási költségekkel
o megoldási javaslat készítése szükséges, mivel az egyéni gazdasági nehézségek
hatására a komfortos életkörülményt biztosító gázellátás helyett, a hagyományos
nem vezetékes energiahordozók hasznosítása újra növekvő trendű és a növekedése
miatt a légszennyezés az utóbbi időkben újra emelkedő tendenciájú, ennek a
folyamatnak, különösen a település gyógyászati és idegenforgalmi szerepe miatt a
visszafordítása szükséges, amely csak újabb „olcsóbb” energiahordozó bevezetésével
érhető el
o a fenntartási költségek csökkentésére a megújuló energiahordozók igénybe
vételének szorgalmazása,


az igényes környezet, a környezeti állapot alakítása
o látványjavítás, arculatalakítás érdekében közműfektetéssel (elsődlegesen a
villamosenergia ellátás hálózataira és a vezetékes elektronikus hírközlési hálózatokra
vonatkozó) összefüggő elvárások érvényesítése,



a klímaváltozás hatásainak a kezelése, felmelegedés elleni védelem
o fasortelepítés számára helybiztosítás a közművek racionális területfoglalásának
segítségével
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o klímaberendezés üzemeltetését megújuló energiahordozó hasznosításával, a
hatékonyabb energiagazdálkodás érvényesítése érdekében

Villamosenergia ellátás
Monoszló településen lévő KÖF/KIF transzformátor állomások normál üzemviteli ellátása Tapolca
alállomás (TAPO) 22 kV‐os cellájából történik. A transzformátor állomások gépkapacitása a jelenlegi
igényeknek megfelelő.
A terhelési súlypontok fokozatos eltolódása miatt középtávon szükségessé válhat egy kompakt TR
állomás létesítése a község keleti területén. Az új transzformátor állomáshoz új 20 kV‐os földkábel
hálózatot kell kiépíteni közterületi nyomvonalvezetéssel, a meglévő községi transzformátor állomás
leágazó szabadvezetékétől. A kiépítendő kisfeszültségű hálózatot szintén térszín alatti elhelyezéssel
javasolt kiépíteni.
A település belterületének déli határában tervezett állatbemutató területének ellátásához a konkrét
megjelenő villamosenergia‐igénytől függően középfeszültségű hálózatfejlesztés válhat szükségessé. A
becsült maximális villamosenergia‐igény növekmény 85 kW‐ra tehető, amely egy lehetséges műszaki
megoldásként a 45186‐os számú Juhhodály 20/250 oszloptranszformátorról biztosítható,
kisfeszültség hálózat létesítésével. Amennyiben energiaigényesebb funkciókkal kerül megtervezésre
és kialakításra a létesítmény, középfeszültségű hálózatfejlesztés válhat szükségessé. Ebben az
esetben vagy a 45186 sz. transzformátor bővítésére kerülhet sor – amennyiben a hálózati veszteség
még elfogadható, vagy 20 kV‐os földkábelhálózat létesítése szükséges az állatbemutató területének
telekhatárán elhelyezendő új 20/0,4 kV‐os kompakt transzformátorig. A transzformátor szekunder
kapcsairól indított kisfeszültségű hálózat a fogyasztói igényeket ki tudja elégíteni.
A továbbtervezés során a konkrét megjelenő villamosenergia‐igényt, fogyasztási helyek számát,
vételezési feszültségszintet, stb. az elosztóhálózati engedélyessel (E.ON Észak‐dunántúli Áramhálózati
Zrt.) egyeztetni szükséges, az ellátásra vonatkozó műszaki‐gazdasági tájékoztatójukat ezen adatok
birtokában be kell kérni.
Hegyestű településrész területén (086/1 hrsz.) a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
fejlesztési projektjének keretében tervezett a látogatóközpont felújítása, a Hegyestű Geológiai
Bemutatóhely kiállító épületek átalakítása. A két bemutatótermi térben kiállítási installáció készül. Az
épület időszakos üzemelési jellegű. A létesítmény villamosenergia‐ellátása meglévő, kiépített. A
tervek szerint az egyidejű teljesítmény igény 1,2 kW‐ra tehető, amely a meglévő kisfeszültségű
hálózatról kielégíthető.
Azokon a területeken, ahol a meglévő kisfeszültségű hálózat szabadvezetékes, a fejlesztésekkel
egyidejűleg, a meglévő tartószerkezetek felhasználásával, új kötegelt szigetelt szabadvezetékek
létesíthetők, a hálózat meghosszabbítható, de javasolt a földkábeles kialakításra törekedni. Ahol
teljesen új hálózat készül, ott a kiépítendő hálózat csak földkábeles lehet.
A község belső útjain a közvilágítás fejlesztése ott szükséges korszerű lámpatestekkel, ahol a
fénypontok nem kellő sűrűségűek.
A villamos energia rendszerek és berendezések biztonsági övezetéről a villamosművek, valamint a
termelői, magán‐ és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet
rendelkezik.
A Villamos Energia Törvény értelmében a meglévő légvezetékes hálózatokat (melyek kisfeszültségű
hálózatok esetében) nagyrészt a közvilágítási lámpatestek, valamint egyéb távközlési berendezések
elhelyezésére is szolgálnak, a hálózati engedélyes nyomvonalban karbantarthatja, felújíthatja.
Az
energiaigények
teljesítésén,
állagmegóváson,
megelőző
karbantartásokon
kívül
jelentősebb/stratégiai beavatkozást, átépítést az E.ON Észak‐dunántúli Áramhálózati Zrt. nem tervez.
Új utcák kialakításánál, illetve esetleges nagyobb teljesítmény igényű létesítmények kialakításakor
előzetes igénybejelentés szükséges a villamosenergia‐ellátásra vonatkozóan, ezek esetében az új
nyomvonalú hálózat építésének teljes átfutási ideje a terveztetéssel és az engedélyeztetéssel együtt,
kb. 1 év. Az igénybejelentéseket ezen átfutási idő figyelembevételével célszerű megtenni kellő
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időben.
Amennyiben valamilyen létesítmény építése miatt villamos hálózat kiváltás szükséges új nyomvonalra
vagy légvezetékről földkábelre, abban az esetben a teljes hálózat átépítés költsége 100%‐ban annak
igénylőjét terheli.

Földgázellátás
A módosítások hatására számottevő többlet földgázigény nem keletkezik, az új fogyasztók gázigénye
a meglevő 2,5 bar nyomású rendszerre csatlakozó gázvezeték‐ágakkal hálózatfejlesztést követően
kielégíthető.
A település belterületének déli határában tervezett állatbemutató területének ellátásához a
belterületen meglévő DN 63 PE 80/G mérettel létesült középnyomású gázvezetéket tovább kell
építeni a Nagykő mögötti terület irányába DN 63 PE mérettel, a tervezett közterület nyomvonalán, az
állatbemutató területén elhelyezendő nyomáscsökkentőig. A tervezett funkciók jelenlegi
ismeretében a becsült földgázigény 40 gnm3/ó‐ra tehető, amely hálózatépítést követően
kielégíthetővé válik. A továbbtervezés során pontosított földgázigényhez tartozó gázhálózat
fejlesztést az elosztóhálózati engedélyessel (Magyar Gázszolgáltató Kft.) egyeztetni szükséges.
A településen kiépült középnyomású földgáz elosztóhálózat biztonsági övezete 4‐4 méter bel‐ és
külterület esetében egyaránt.
A hálózati engedélyes (MAGÁZ Kft.) tájékoztatása szerint Monoszló településen következő 10 évben
gázelosztó vezetékbővítés, illetve gázelosztó vezeték rekonstrukció nem tervezett.
Gázhálózatok védőtávolsága
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm.
rendelet alapján a szénhidrogén‐ és a széndioxid‐szállítóvezeték, a földgáz elosztóvezeték, továbbá
környezetük védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az
üzemzavar‐elhárítás biztosítására biztonsági szabályzatban meghatározott méretű biztonsági
övezetet kell megállapítani, melynek terjedelmét a bányafelügyelet határozza meg.
A biztonsági övezeten belül tilos:
– az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése (kivéve más nyomvonalas
létesítmény);
– a tűzrakás vagy anyagok égetése;
– a külszíni szilárdásvány‐bányászati tevékenység;
– a kőolaj‐ és földgázbányászati létesítmények, a szállító‐ és elosztóvezeték állagát veszélyeztető
maró‐ és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása;
– a robbantási tevékenység;
– anyagok elhelyezése, tárolása;
– az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése.
Az elosztóvezeték tengelyétől mért 2–2 méteres, valamint az energiaellátó, a távfelügyeleti, a
hírközlési és a korrózióvédelemi kábelek tengelyétől mért 1–1 méteres biztonsági övezet részben
tilos
– fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése,
– szőlő‐ és egyéb kordonok elhelyezése,
– a 0,6 m‐nél nagyobb mélységű talajművelés,
– a kézzel végzett régészeti feltárás és egyéb földmunka végzése, valamint
– a tereprendezés.
A földgáz elosztóvezeték jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása
tilos.
A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre
vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan
tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné.
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A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja
köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot
visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője
vagy használója tűrni köteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét – a szükséges hatósági
intézkedések megtétele céljából haladéktalanul – köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek.
A települést érinti az FGSZ Földgázszállító Zrt. nyomvonalas hálózata, valamint annak biztonsági
övezete. Az FGSZ Ősi–Veszprém DN 400‐as nagynyomású gázvezetékének védőtávolsága 35‐35 m.
A településrendezési eszközök módosítása során új út kialakításánál az új út határvonalát oly módon
kell meghatározni, hogy a gázipari létesítményeink biztonsági övezete és az út területe ne essen
egybe. Két nyomvonalas létesítmény csupán keresztezheti egymást (79/2005. (X.11.) GKM rendelet
II. fejezet 1.). Keresztezés esetén a keresztezés szögének 30 foknál nagyobbnak kell lennie.
Az FGSZ gázipari létesítményeinek biztonsági övezetével érintett ingatlanokon történő bármilyen
beruházással (pl.: kerítésépítés, fatelepítés, lakóépület tervezése, stb.) kapcsolatban, illetve ha a
gázipari létesítményeink biztonsági övezet határainak helyszíni kitűzése válik szükségessé az FGSZ
területileg illetékes üzeme illetékes.
A nagyközépnyomású gázhálózat 9‐9 méteres védőtávolsággal, a gázfogadó állomás R= 10 méter
sugarú kör védőtávolsággal rendelkezik.
Az E.ON elosztóhálózatának biztonsági övezetének terjedelme középnyomás esetén jellemzően 4‐4
méterrel veendő figyelembe (MSZ 7048‐2 és ‐3 szerint).
Az energiaigények teljesítésén, állagmegóváson, megelőző karbantartásokon kívül –
jelentősebb/stratégiai beavatkozást, átépítést az E.ON Észak‐dunántúli Áramhálózati Zrt. nem tervez.
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4.3. MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉG

A környezettudatos energiagazdálkodás nagymértékben hozzájárul a klímaváltozás káros hatásainak
enyhítéséhez. Az energiafelhasználás visszafogásával, egy részének megújulókból történő
fedezésével – az ehhez illeszkedő alacsony hőmérsékletű fűtési technológiákkal kiegészítve – az
üvegházhatású gázok kibocsátása csökkenthető. Helyi hasznosítás esetében a megújuló
energiaforrásokban rejlő lehetőségek csak abban az esetben használhatóak ki hatékonyan, ha az
ellátni kívánt épület
•
új építés esetében erre energetikailag megfelelően tervezett,
•
utólagos alternatív energiával történő energiaellátás esetében pedig az épület energetikai
korszerűsítése, hőszigetelése, energiafelhasználás csökkentése megtörténik.
A településfejlesztési koncepció törekvéseivel összhangban – a helyi adottságokat figyelembevétele
mellett – javasolt a megújuló energiaforrásokból származó előnyöket kiaknázni a település
energiaellátásában. Megújulók közül elsősorban a napenergia hasznosítása jelent lehetőséget.
Napelemek elhelyezésére intézmények tetőszerkezetén van lehetőség, célszerűen épületenergetikai
korszerűsítéssel összekapcsolva.
Napelemek ideális tájolása: déli tájolás 30–40˚ közötti dőlésszög, amely a gyakorlatban DK és DNY
közötti tájolás és 20–50˚ közötti dőlésszög megfelelő (K–NY‐i vonaltól északra néző felület nem
alkalmas napelem modulok elhelyezésére). A K–NY‐i kis dőlésszögű (10–25˚) tetők esetében az elmúlt
évek általános telepítési tapasztalatai alapján, a napelemek fejlesztésének köszönhetően ezen
tetőfelületek is hasznosíthatóak gazdaságosan energiatermelésre. Lapostetőkön a megfelelő tájolás
kialakítható tartókonzolok alkalmazásával, amennyiben az statikailag megfelelő (a tartószerkezeten
elhelyezett modulok súlya mellett a fellépő szélterhelést is figyelembe kell venni). Mindössze 10%‐os
részleges árnyékolás akár 30–50%‐os teljesítménycsökkenést okozhat (fák, villanyoszlopok). A
napelemes rendszer átlagos tervezett élettartam 20‐25 év, a teljesítmény az idő előrehaladtával
kismértékben csökken (a szilícium degradációja 0,8% alatti), a külföldi hosszabb távú tapasztalatok
alapján a 20–25 éves tervezett élettartam végén is 80%‐os teljesítmény felett üzemelnek.
A napenergia közvetlen aktív hasznosítása szakaszos üzemidővel valósul meg, így ezen
energiahasznosítása mellett is szükséges vezetékes közműhálózat kiépítése.
Napelemek alkalmazásával villamos energia termelhető, amely akár a közvilágítási hálózat, akár
épületek tekintetében hozzá tud járulni az energiaigény egy részének megújulókból történő
fedezéséhez.
Alacsony fogyasztású LED fényforrás közvilágítási/térvilágítási célú alkalmazása esetén is lehetőség
van napelemes kiegészítésre. A rendszer működéséhez szükség villamos energia előállítása történhet
intézményépületek tetőszerkezetén elhelyezett napelem modulokkal, melyek akkumulátorokat
töltenek. A folyamatos éves üzem érdekében a villamosenergia‐hálózathoz történő csatlakozás
ugyanakkor szükséges. Napkollektorok alkalmazásával hőenergia is előállítható, amely épületek fűtési
rendszerében és használati melegvíz előállításával tud hozzájárulni a fosszilis energiaforrások
dominanciájának csökkentéséhez. További lehetőség a település számára a biomassza hasznosítása,
amely karbonsemleges megoldásként növeli a megújuló részarányt a település energiaellátásban.
A település térségében a geotermikus energia előfordulásával is lehet számolni, a termálvízkincs
igénybevétele is lehetséges. A termálvíz hasznosításának azonban energiagazdálkodási vonatkozása
nem lehet jelentős. A megújuló energia hasznosító berendezések alkalmazása során az esztétikai
szempontokat, faluképet valamint a Településképi védelmi rendeletet figyelembe kell venni.
4.4. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT

A hírközlési hálózatok bővítését, fejlesztését a szolgáltatók saját beruházásban, a piaci igényeknek
megfelelően végzik – az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus
hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet
figyelembevételével.
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Vezetékes hírközlés

A széles sávú kommunikációs lehetőség még nem biztosított, kiépítése szükséges. A Magyar Telekom
tájékoztatása szerint a településen VDSL MSAN telepítése tervezett.
A hírközlési hálózatok bővítését, fejlesztését a szolgáltatók saját beruházásban, a piaci igényeknek
megfelelően végzik – az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus
hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet
figyelembevételével.
Vezeték nélküli hírközlési létesítmények

A település területe mobil távközlési ellátás szempontjából megfelelő minőségben lefedett.
A településen működő mobil telephelyhez jelenleg nem tartozik mikrohullámú összeköttetés, a már
megszűntetett nyomvonal védelmére magassági építéskorlátozást nem került bejegyezésre.
A nyújtott vezeték nélküli szolgáltatások folyamatos rádiós hálózatfejlesztés igényelhetnek, a
szolgáltatók a tervezett telephelyeket illetően csak rövid távú (néhány hónapos) időszakra
vonatkozóan tudnak nyilatkozni. A 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet (az elektronikus hírközlési
építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági
eljárásokról) 24. szakaszának (Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének települési
szakági tervezésre vonatkozó szabályai) a 26. § (6). bekezdéséhez igazodva a település rendezési
terve lehetővé teszi a későbbiekben új telephely létesítését.
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5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK
A településrendezési terv készítésekor elsődleges a mozaikos tájhasználat és a meglévő környezeti
értékek és elemek védelme.
Monoszló területén jelentős kibocsátással rendelkező ipari, gazdasági telephely nem található. A
felszín jelentős mértékű növényborítottsága következtében a környezet állapota kifejezetten
kedvező.
A felszíni és felszín alatti vizek védelme, talajvédelem
Monoszló domborzati adottságaiból következően a medencébe összegyűlő vizek befogadója a
Horogi‐séd. A séd a Zsabai réten lévő Heves forrásból ered és a többi időszakos patak és forrás vizét
is ez a patak szállítja a Balatonba.
Monoszló a 240/2000.(XII.23) Kormányrendelet szerint az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területhez
tartozik, ezért igen fontos a szennyvizek megfelelő kezelése, gyűjtése, elvezetése.
A 27/2004. (XJII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából Monoszlót „fokozottan
érzékeny” területbe sorolja be, és a település kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség‐védelmi
területen található.
A 27/2006. (II.7.) Kormányrendelet a települést nitrát érzékeny területek közé sorolja, s ehhez még
hozzá kell tennünk, hogy közigazgatási határ jelentős része nyílt karsztterület. Így Monoszlón
mindent meg kell tenni a felszíni és felszín alatti vizek szennyezésének megakadályozása érdekében.
A településen csak korlátozott vegyszer‐ és műtrágyahasználat és környezetkímélő mezőgazdálkodás
folytatható.
Ehhez a településrendezési terv annyiban tud hozzájárulni, hogy új építkezést csak a
szennyvízcsatornába való bekötéssel egyidejűleg engedélyez.
A vízerózió ellen, – amelynek leginkább a meredek és valamilyen szinten mezőgazdasági hasznosítású
területek vannak kitéve – komplex módon kell védekezni, a racionális tájhasználatra és a megfelelő
művelési módszerekre kell a hangsúlyt helyezni. Az erózió által veszélyeztetett területeken a
művelési ág tudatos megválasztásával, a művelés, során helyesen megválasztott és alkalmazott
talajvédelmi beavatkozással, a vízmosások rendezésével kell az eróziós károkat megakadályozni.
A talaj és a termőföld minőségi védelme érdekében az alábbi előírásokat kiemelten kell figyelembe
venni:
- A település területén csak olyan építési tevékenység folytatható, amely nem okoz
talajszennyezést.
- Építési terület kialakítása során feltárt környezetet károsító anyagokat a terület
előkészítésekor el kell távolítani. A település területén feltöltéshez, tereprendezéshez,
környezetkárosító anyag nem használható.
- Talajmozgatással járó tevékenység végzése, illetve a terület előkészítés során a termőréteg
összegyűjtéséről, védelméről és újrahasznosításáról gondoskodni szükséges.

Levegőtisztaság‐védelem
Monoszló levegőminősége a tapasztalatok alapján kitűnő, említésre érdemes szennyezés csak a
lakossági és intézményi fűtésből származhat.
A település belső forgalma az üdülőszezonban növekszik meg érzékelhető mértékben, ekkor a
közlekedésből származó terhelés is növekszik, de ez sem számottevő. A csicsói út megépültét, illetve
a meginduló lakóház építkezéseket követően lehet számítani újabb légszennyezés növekedésre, de
ezek sem közelítik meg a határértékeket. Azt is tudnunk kell, hogy a kialakult településszerkezet
következtében, és a tervben szereplő elkerülő szakaszok megépítéséig, településrendezési
eszközökkel a közlekedésből származó kibocsátás csak részben befolyásolható.
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A levegőminőség védelme érdekében:
‐ A település területén tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, illetve olyan
tevékenység, amely légszennyezést, határértéken felüli légszennyezettséget okoz és tilos a
környezeti levegő bűzzel való terhelése.

Zaj és rezgés elleni védelem
Monoszlón jelenleg nincs átmenő forgalom. A korábbi és a jelenlegi törvény által is tartalmazott,
szomszédos települések felé építendő utak megépültét követően azonban ez a helyzet kismértékben
megváltozik.
A terv ezért tartalmazza a történelmi településmagot elkerülő utak építését a déli és a nyugati
szakaszon. Ezen, a majdan elkészülő utak megkímélik a település magot az átmenő forgalom káros,
zajt és rezgést keltő hatásaitól.
Az ismertetett szerkezeti javaslaton túl a településrendezési terv előírásokkal tudja segíteni a zaj és a
rezgés elleni védelmet, amelyek szerint:
Zajt, illetve rezgést előidéző létesítményt csak oly módon szabad elhelyezni, hogy keletkező zaj illetve
rezgés a vonatkozó határértékeket ne haladja meg.
A zajt keltő és a zajtól védendő létesítményeket úgy kell elhelyezni, hogy az adott területre
vonatkozó zajterhelési határértékek betarthatók legyenek.
A közlekedésből származó zajterhelési határértékeket a területen, a 27/2008.(XII.3.) KvVM–EüM
rendelet melléklete alapján az alábbi táblázat tartalmazza:
Közlekedési zajtól származó határértékek

Kiszolgáló úttól, lakóúttól
származó zajra

Zajtól védendő terület

Üdülőterület
Lakóterület (falusias),
különleges területek
közül az oktatási
létesítmények, temetők
területe, zöldterület
Gazdasági terület

Az országos közúthálózatba
tartozó mellékutaktól, a
települési önkormányzat
tulajdonában lévő gyűjtőutaktól
és külterületi közutaktól származó
zajra
nappal 6‐22 óra éjjel 22‐6 óra
55 dB
45 dB

nappal 6‐22 óra
50dB

éjjel 22‐6 óra
40 dB

55 dB

45 dB

60 dB

50 dB

65 dB

55 dB

65 dB

55 dB

A rendelet 1. számú melléklete üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékeire
vonatkozóan is tartalmaz adatokat. A tervezési területen az alábbi zajterhelési határértékek
érvényesek:
Üzemi létesítménytől származó zaj határértékek.
Zajtól védendő terület
Lakóterület (falusias,
kertvárosias), zöldterület

nappal 6‐22 óra
50dB
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éjjel 22‐6 óra
40dB

Hulladékgazdálkodás, ártalmatlanítás
Monoszló területén a hulladékkezelés szervezett keretek között zajlik. Hulladéklerakó a község
területén nem található, a kommunális hulladékot a Hulladékgazdálkodási Nonprofit kft. szállítja el.
A külterületen jelentősebb illegális hulladéklerakás nincs.
A szennyvízkezelés a kiépített rendszer segítségével megoldott így a korábbi talaj és vízszennyezést is
remélhetőleg feldolgozza a természet.
A szelektív hulladékgyűjtés hatékonysága, a lakosság szolgáltató általi további tájékoztatásával
növelhető. A házi komposztálás is fejlesztendő.
A veszélyes hulladékok elkülönítésének fontossága is tovább tudatosítandó.
Monoszlón, amely Nemzeti Parkba, Világörökség Várományos területbe tartozik, fel sem merülhet
semmiféle hulladéklerakó telephely létesítése.

6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA
A településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat egyszerre készül, így a tervek teljes
összhangban vannak egymással. A véleményezésük egy eljárásban, jóváhagyásuk a 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet előírásai szerint a hivatkozott sorrendben történik.

7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
A szabályozási koncepció tartalmát az Eljr. 3. mellékletének 39. pontja az alábbiak szerint határozza
meg: „a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok összefüggései, a szabályozás alapelve,
a változtatási szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek összefoglalása”.
A szabályozás alapelve:
Jelen eljárásban Monoszló község érvényes településrendezési eszközeinek ‐ így a szabályozási
tervének és a helyi építési szabályzatának ‐ felülvizsgálatára kerül sor. A felülvizsgálat során a
településrendezési eszközök az érvényes vonatkozó jogszabályoknak megfelelően készülnek,
figyelembe véve a területrendezési eszközök előírásait.
Az érvényes településrendezési eszközök készítése óta eltelt időszakban megváltozott társadalmi,
gazdasági adottságokhoz idomulva az önkormányzat és az érintett partnerek területhasználati,
fejlesztési igényei is változtak. A változtatási igények megfogalmazásra kerültek a község
településfejlesztési koncepciójában, ezzel összhangban készült a szabályozási terv és a helyi építési
szabályzat is.
A szabályozás közművesítettségre vonatkozó elemei a vizsgálati és alátámasztó szakági
munkarészeknek megfelelően változtak.
Az örökségvédelem, környezetvédelem, táj‐ és természetvédelem vonatkozásában az államigazgatási
szervek által kiadott adatszolgáltatásban szereplő határok és területek kerültek ábrázolásra:
• Régészeti lelőhelyekre és műemlékekre vonatkozó adatok: VMK Veszprémi Járási
Hivatala, Hatósági Főosztály, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, valamint a
Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási
Osztályának adatszolgáltatása alapján,
• a hidrogeológiai védőidomok: a Közép‐dunántúli Vízügyi Igazgatóság,
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az ökológiai hálózat elemeinek és a tájképvédelmi terület határa: a Balaton‐felvidéki
Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján kerültek ábrázolásra.
Az eljárás során az állam által szolgáltatott alapadatok kerültek felhasználásra (alaptérképi elemek),
melyeket Budapest Főváros Kormányhivatalának Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya
bocsájtott rendelkezésünkre.
•

A szabályozás eszközei és azok összefüggései:
Az alábbi szabályozási eszközök kerültek felhasználásra:
• Szabályozási vonal
• Szabályozási szélesség
• Építési övezet, övezet határa
• Építési övezet, övezet jele
• Javasolt telekhatár
• Javasolt és kötelező megszüntető jel
• Gyalogút
• Kerékpározásra javasolt útvonal
• Műemlék és műemlék telke
• Műemléki környezet határa
• Régészeti lelőhely területe és határa
• Helyi jelentőségű védett érték
• Tájképvédelmi terület
• Ökológiai magterület és puffer terület
• Vízbázis hidrogeológiai védőterületek
• Védőtávolságok
• Közművezetékek nyomvonala
A belterületi szabályozási terv készítése során a közterületek (közutak, zöldterületek) eltérő színnel
kerültek kiemelésre, így szabályozási vonal közterület és magánterület között csak ott szerepel, ahol
ténylegesen telekhatár változtatást jelöl.
A helyi építési szabályzat készítése során az építészeti arculatra vonatkozó szabályok nem kerülnek
meghatározásra, azokat a településképi rendelet tartalmazza. A vonatkozó jogszabályok
változásainak megfelelően az egyes övezetekben építménymagasság helyett épületmagasság
meghatározása szükséges. Annak érdekében, hogy a szabályozási terv e paraméter tekintetében ne
változzon meg, a számítási mód eltérésiből levezetve egységesen 0,5 m‐rel magasabb
épületmagasság érték került meghatározásra.
Jelentősen átalakuló területek:
A területfelhasználási változások részletes ismertetése a korábbi fejezetekben megtörtént.
Összefoglalás:
Összességében elmondható hogy a felülvizsgálat során a szabályozási eszközök csak a szükséges
mértékben változtak meg annak érdekében, hogy megfeleljenek a jogszabályi környezetnek és a
fejlesztési elképzeléseknek. A védelmi és korlátozó tényezők a legfrissebb adatok alapján kerültek
ábrázolásra.
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