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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

 

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi 
kapcsolatok 

 
Monoszló községi jogállású település, a Balaton felvidék közepén, a Káli medence keleti részén, a 
Balatontól légvonalban 5 km távolságra helyezkedik el.  
A falu a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik, amely 8 település - Tagyon, Óbudavár, 
Szentjakabfa, Balatoncsicsó, Szentantalfa, Zánka, Balatonszepezd és Monoszló – közös hivatala. 
A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban intézik a község, illetve az itt élők hivatalos ügyeit. 
 A település a Balatonfüredi járás területen fekszik. A 
közvetlen szomszédos települések közül, ahogy 
említettük Szentjakabfa, Balatoncsicsó, Szentantalfa, 
Tagyon, Zánka a közös Önkormányzati Hivatal, a 
Balatonfüredi járás része, míg a nyugatról 
szomszédos Köveskál, illetve az északról 
szomszédos Balatonhenye a Tapolcai járáshoz 
tartozik. 
A kicsiny falu a hivatalos kategória szerint törpefalu, 
amely mindössze 90 házból áll a Zánkától északra 
eső kis medencében. 
Monoszló zsáktelepülés, a 7313. sz. Zánka-
Gyulakeszi összekötő útról ágazik le a faluba 
bevezető burkolt bekötőút -73124 sz. Ezen a bekötő úton kívül csak mezőgazdasági és erdészeti 
utak vezetnek a szomszédos településekre ill. Vigántpetendre. 
Monoszló és a szomszédos települések egyaránt beletartoznak a Balaton kiemelt üdülőkörzet 
területébe, amelynek Monoszló az egyik legkisebb települése. 
A kiemelt üdülőkörzethez tartozás mellett Monoszló teljes kül- és belterülete a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park védett természeti területe. 
A gazdasági kapcsolatokat, munkahelyeket, ügyintézést tekintve jelentős mértékben Balatonfüred, - 
kisebb részben Tapolca - , ill. a megyeszékhely Veszprém vonzáskörzetébe tartozik a település. 
Monoszló település helye a településhálózatban – hasonlatos a szomszéd településekhez - egy 
létező, élni akaró kis település. 
 

1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata 

 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet alapján a településfejlesztési koncepció és a településrendezési 
eszközök, a területfejlesztési koncepciók és programok, a területi koncepciók és programok, 
valamint a területrendezési tervek figyelembevételével kerülnek kidolgozásra. 
Monoszló, amellett, hogy a Balaton kiemelt Üdülőkörzet része, Veszprém megyei település is. Így a 
településfejlesztési koncepció kidolgozásakor figyelembe kell venni Veszprém megye fejlesztési 

1. ábra https://www.jaras.info.hu/lap/balatonfuredi-jaras 
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koncepcióját, a 2014. októberében elfogadott Balaton kiemelt Üdülőkörzet területfejlesztési 
koncepcióját és különös figyelmet kell fordítani az Országgyűlés 1/2014 (I.3.) OGY határozatával 
elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióra. 
 
 
1.2.1 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 
 
Az OFTK az ország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből 
kiindulva egy hosszú távú – 2030-ig szóló – jövőképet, valamint fejlesztéspolitikai célokat és elveket 
határoz meg, és ezek alapján kijelöli a 2014-2020 közötti időszak súlypontjait, fejlesztési, 
prioritásait.  
Az OFTK fejlesztéspolitikai céljai és elemei képezik az EU-val kötött Partnerségi Megállapodás 
koncepcionális hátterét, megalapozva a 2014-2020 közötti uniós források felhasználására irányuló 
hazai operatív programok tartalmát. 
A koncepció számba veszi az ország gazdasági erőforrásait és értékeit, külön foglalkozik a 
„Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztésével”, amelyek megőrzése nemcsak környezeti és 
kulturális, néprajzi értékeinket védi, hanem közösségi összetartozásunk jelképei is egyben. 
A Balaton-térség fejlesztésével kapcsolatban az OFTK kimondja, hogy: „A Balaton – térség hazánk 
egyik legkarakteresebb, nagy kiterjedésű tájegysége, mely ökológiai egységet is alkot, ahol a 
társadalmi és gazdasági folyamatok egyedülállóan nagy mértékben a környezeti tényezőktől 
függnek. A térséget a kiemelkedő természeti, kultúrtörténeti és táji értékei, valamint az ezekre épülő 
idegenforgalma és tájgazdálkodása az ország legmarkánsabb, önálló fejlesztési célokra igényt tartó 
térségévé teszi, így a területfejlesztés is egyik legfontosabb feladatának tekinti a térség környezeti 
és társadalmi szempontból is fenntartható fejlesztésének, az értékek megőrzésének biztosítását. A 
térség olyan természeti és gazdasági egységet képez, melynek kezelése nem bontható meg. 
Turisztikai, mezőgazdasági bevételei révén a nemzetgazdaság jelentős tényezője. Bár nem önálló 
tervezési-statisztikai területi egység, az egységes tervezés és támogatáspolitika igénye és 
szüksége itt a legerősebb az országban. A mindenkori fejlesztésnek a még meglévő táji, kulturális 
és természeti adottságokat tiszteletben tartva szabad csak megvalósulnia. A Balaton-térség 
fejlesztésének alapvető célja, hogy a környezet, a táj értékeinek megőrzésével és fejlesztésével, a 
turisztikai kínálat diverzifikálásával a térség adottságainak szélesebb körű hasznosításával, 
valamint az érintett számos szereplő partnerségét biztosító stabil intézményrendszer 
megteremtésével egy fenntartható módon versenyképes Balaton térség jöjjön létre. 
 
Fejlesztéspolitikai feladatok: 
o A fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése, a térség változatos vonzerőire 
épített új és komplex turisztikai termékek kialakítása, magas színvonalú szolgáltatások biztosítása. 
o A szezon meghosszabbítása egész éves kínálati programcsomagok megteremtésével, 
ennek érdekében térségi turisztikai hálózatok, tematikus utak kialakítása, megerősítése. 
o Egységes térségi turisztikai menedzsment mellett a turisztikai kínálat területileg differenciált 
tervezésével a vendégforgalom területi szétterítése, a háttérterületek adottságain (borvidék, 
nemzeti park, hegyek, erdők, aprófalvak, történelmi emlékek, népi hagyományok, gasztronómia 
stb.) alapuló alternatív turisztikai termékek kínálatának kifejlesztése és „értékesítése” a parttól 
távolabbi településeken. 
o A Balaton, a vizes élőhelyek és egyéb természeti területek ökológiai és kémiai állapotának 
megóvása és további javítása, a vízszint ingadozásból fakadó problémák mérséklése, a Balaton-
part terhelésének korlátozása, a nádasok védelme, a térség élő és élettelen természeti értékeinek 
megőrzése. 
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o A térség további beépítésének megakadályozása, tájrehabilitáció, a tájsebek kezelése, az 
eróziós és deflációs hatások mérséklése (magaspart és pincevédelem). 
o Az ingatlanállomány rehabilitációja, valamint a városiasodott környezet kínálta területeken új 
funkciókkal való hasznosítása (pl. lakófunkciók, tudásalapú gazdasági tevékenységek, országos 
közigazgatási, közszolgáltatási funkciók). 
o A Balaton-felvidék aktív tájképvédelme, a természetvédelemre, táji adottságokra épülő 
gazdálkodási módok kialakítása, fejlesztése. 
o A kulturális örökség magas szintű védelme, tudatosítása és bemutatása. 
o Egységes, turisztikai vonzerőként is szolgáló balatoni közösségi közlekedési rendszer 
megteremtése. 
o Települési együttműködés és egységes elvek mentén zajló fenntartható városfejlesztés a 
Balaton városgyűrűjében. 
o A Balaton illegális feltöltésének megakadályozása. 
o A Balaton törvényt és egyéb jogszabályokat figyelmen kívül hagyó beruházások, 
építkezések leállítása, az eredeti állapot visszaállítása. 
o A Balaton-térség háttértelepüléseinek fejlesztése.” 
 
 
1.2.2 Veszprém megye fejlesztési koncepciója: 6/2013(XII.19.) módosítva: 54/2017(V.25.) 

MÖK határozat 
 
Veszprém megye koncepciójának fő feladatai közé tartozik többek között a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet, mint kiemelt térség sajátos fejlődésének elősegítése. Ehhez kapcsolódóan Veszprém 
megye megfogalmazott jövőképében is szerepet kap a Balaton térsége, amely szerint a turizmus 
fejlődése következik be, javulnak a vendéglátás feltételei, és kiaknázásra kerülnek a Balaton-
felvidék adottságaiban rejlő potenciálok, és megvalósul a Balaton-felvidék és a Bakony turisztikai 
és fejlesztési együttműködése. Ez az együttműködés az elképzelések szerint lehetővé tenné a 
specifikus programkínálatok bővítését, és a megye belső perifériájának fejlődését. 
 
A konkretizált stratégiai célok közt jelenik meg „A térség és a helyi erőforrások fenntartható 
kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre 
specializált prioritásokkal”. A fent idézett stratégiai cél részletezésénél a megye koncepciója 
kiemeli: „Mivel a Balaton Régióra 2007-ben kidolgozott és a Térségi Fejlesztési Tanács által 
elfogadott hosszú távú területfejlesztési koncepció jól szolgálja az üdülőkörzet területéhez tartozó 
Veszprém megyei térségek fejlesztését, ezért Veszprém megye új területfejlesztési koncepciója a 
Balaton vonatkozásában integrálja a koncepció célrendszerét.”. Veszprém megye és a Balaton 
térségének fejlesztési céljai közt teljes összhang figyelhető meg. A Balaton térségének fejlesztése, 
a fejlesztési célok, specifikus célok – a vállalkozások versenyképességének javítása, környezet 
minőségének javítása, területi és társadalmi kohézió, életminőség javítása – mind szervesen 
integrálódnak a megye fejlesztésébe, és fejlesztési célkitűzéseibe. 
 
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztési koncepciójában megfogalmazottak mellett elérendő 
célként fogalmazza meg a megyei koncepció a Balaton-felvidék és a Bakony térségének 
összehangolt fejlesztését, és Veszprém város üdülőkörzetbe való integrálódását. 
 
E célok megvalósulásának érdekében szeretnék kivívni a megyeszékhely, Veszprém Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzet területéhez való csatolását. Továbbá elő kívánják segíteni a Balaton és a 
Bakony térségének összehangolt tervezését és fejlesztését, a szezonalitás oldásának és a 
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vendégkör  bővülésének érdekében közös turisztikai kínálat létrehozását, a kultúra szerepének 
erősítését, helyi termékek támogatását, a turizmus minőségi fejlesztését, a Balaton és Bakony közti 
közlekedési kapcsolatok javítását, turisztikai csomagok kialakítását (kerékpáros-, lovas-, egyházi-, 
vadász-, csillagászati turizmus, borutak integrálása a tematikus útvonal rendszerbe). 
 
 
1.2.3 Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja 2014-2030-as időszakra  
 
A Balaton fejlesztési Tanács a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja keretében dolgozta ki 
a 2014-2030-as időszakra szóló fejlesztési koncepciót, amely már a 2014-ben az Országgyűlés 
által elfogadott OFTK-val összhangban készült. 
A koncepció meghatározta a térség jövőképét és a térség fejlesztésének átfogó céljait: 
 
1. A térség jövőképe 
Balaton kiemelt térség a jövőben: 
Balaton, a természetesség és a magas életminőség egységes közép-európai mintarégiója! 
A Balaton térség jövőkép az alábbi 4 pillére épül: 
- Természetesség, 
- Megújuló képesség, 
- Egészség, 
- Fenntarthatóság. 
Balaton, a testi, szellemi, társadalmi megújulást adó térség.  
A térség, ahol magától értetődő a természet ereje, tisztasága, minősége és a benne élők vitalitása. 
A térség országosan kiemelkedő példája a környezet és a társadalmi egységnek, a harmonikusan 
fejlődő és fenntartható társadalmi fejlődés megteremtésének. Ez az a térség, ahol a társadalom (az 
itt élők és az ide látogatók innovatívan és fenntartható módon) úgy védi, formálja és építi 
környezetét, a természetes és épített környezetet, a közösségeket, a gazdaságot, hogy a környezet 
visszahatva a társadalomra, biztosítja annak gyarapodását és jólétét. 
 
A Balaton kiemelt térség 
o Magyarország és Közép-Európa viszonylatában a legtermészetesebb régió, állandó és 
ideiglenes lakói számára vonzó életminőséget nyújt; 
o magas minőségű természeti értékekkel és épített környezettel rendelkezik, környezeti 
állapota stabilizálódik, Közép-Európa legnagyobb tava a Balaton és a környező táj egyedülálló 
természeti és kulturális adottságai, mint nemzeti közkincs megőrzése felett hűen őrködik; 
o európai szinten modellértékű, egységes fenntartható területi gazdasági rendszert alkot, 
önálló fejlesztési egységként kezelt és önálló területi irányítással rendelkezik; 
o környezeti és táji értékek fenntarthatósága mellett jelentős hazai és külföldi 
vendégforgalommal rendelkezik, a szabadidő eltöltésnek, az élménykeresésnek és az egészséges 
életvitelnek a legvonzóbb magyarországi térsége, miközben különböző térségeit izgalmas 
sokféleség jellemzi; 
o gyógyító térség, kialakul a gyógyító Balaton képe, ahol a tó és a gyógy-, termálvizek, a 
mikroklíma, a rehabilitációs és különféle egészségügyi programok (beleértve a népegészségügyi, 
egészségfejlesztési prevenciós, mentálhigiéniás programokat), a helyben megtermelt gyógyító és 
éltető termékek, valamint a szabadidő aktív eltöltését segítő szolgáltatások egész évben várják a 
látogatókat és gyógyítják, frissítik a régióban élőket; 
o táji, természeti adottságokra és hagyományokra épülő („Balaton márka”), a helyi környezeti 
feltételekhez igazodó versenyképes gazdasággal rendelkezik; 
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o a helyi szereplők együttműködése révén a régióban megtermelt jövedelmek lehető 
legnagyobb része a térségen belül marad, a térség szereplőit gazdagítja; 
o a modern XXI. századi innovatív, tudás alapú gazdasági ágak, szolgáltatások és 
intézmények térségi jelenléte megerősödik; 
o az információs társadalom legújabb vívmányai a régióban kiemelkedően elterjedtek, és 
alkalmazásuk megjelent a gazdasági és társadalmi életben, a környezeti alrendszer irányításában, 
o a lakosság minden rétege számára megteremti az esélyt a munkavállalásra, a régióban az 
állandó lakosság egyre nagyobb részének biztosított az egész éves munkavállalása; 
o nincsenek a régión belül jelentős területi társadalmi-gazdasági különbségek, a multikulturális 
és erősen érdektagolt helyi társadalmi konfliktusos helyzetek jól kezeltek; 
o regionális és térségi szinten együttműködő földrajzi, társadalmi és kulturális egység, mely 
határozott és tényleges térségszervezési erőt felmutatni képes balatoni azonosságtudattal bír. 
 
2. A térség célrendszerének bemutatása 
Az alábbi célrendszer épít a Balaton kiemelt térségre elkészült helyzetelemzésre és figyelembe 
veszi a kapcsolódó ágazati és területi koncepciók elképzeléseit is. Így a célrendszer integrálja a 
Parlament által elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban a Balaton 
térségére megfogalmazott fő fejlesztési irányokat. 
 
A koncepció célrendszere abból indul ki, hogy a vendégek számára is akkor lehet vonzóbb az itt 
tartózkodás, ha térség harmóniát sugároz. Ennek pedig elengedhetetlen feltétele, hogy a térségben 
élők is jól éljenek. 
 
2.1. A térség fejlesztésének átfogó célja 
Fő cél a Balaton térségnek dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, hogy a térségben 
élők és dolgozok számára egész évben biztosítható legyen egy kiszámítható élet és 
munkakörnyezet. 
 
A fő célhoz kapcsolódó átfogó célok a következők: 
 megbízható jövedelem-szerzést és javuló életminőséget, így a környezetkímélő 
technológiák alkalmazásának (pl. energiafelhasználás, közlekedés, ingatlanfejlesztés) széles körű 
elterjedése következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára,  
 
A munkanélküliség, és ezen belül a tartósan álláskeresők számának csökkentése, az éves 
foglalkoztatás elősegítése és környezetbarát technológiák alkalmazásának széles körű 
elterjesztése. 
 
 vonzó működési környezetet biztosítson elsősorban szolgáltatásokat kínáló és innovatív, 
magas hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató 
vállalkozások számára, 
 
A felsőfokú végzettségű lakosok, a K+F tevékenységet végzők számának növelése. 
 
 vonzó természeti és épített környezeti feltételeket és magas színvonalú szolgáltatásokat 
biztosítson a térséget felkeresők számára, melynek eredményeként növekedjen a Balaton térségbe 
látogató turisták száma, illetve a hosszabb ideig történő tartózkodásban és szolgáltatásvásárlásban 
megmutatkozó elégedettsége. 
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A vendégéjszakák számának növelése, különösen a külföldiek által eltöltött éjszakák 
vonatkozásában, szálláshelyek egész évre vetített kapacitás-kihasználtságának javulása. 
 
 A változó igényekhez, természeti folyamatokhoz rugalmasan igazodó és folyamatosan 
megújulásra képes szolgáltató és cselekvőképes, együttműködő intézmények és szervezetek 
szolgálják a lakosokat, turistákat és vállalkozásokat. 
 
A Balaton térségben működő intézményekkel, szolgáltatókkal való elégedettség javulása a helyi 
lakosok és turisták részéről. 
 
A turizmus fejlesztése, mint a régió meghatározó gazdasági ágazata kiemelten fontos. A változó 
piaci igényeknek megfelelően kell fejleszteni a kínálatot. A turizmus területén számos kínálati elem 
épült ki a korábbi évtizedekben, melyek jelentős része elavult, leromlott állapotba került, vagy 
fejlesztésük nem követte a piaci igényeket. Ezzel párhuzamosan Európa más részein, pl. 
Ausztriában egyre jobb eredményeket mutatnak fel a természet közeli programokat (pl. 
természetjárás, kerékpározás, golfozás, lovaglás, vizisportok) kínáló desztinációk, már nemcsak 
síszezonban, hanem egész évben is, éles konkurenciát teremtve a Balaton térségnek is. A Balaton 
térségben a turisztikai termékek, vonzerők fejlesztésének állami támogatásával, ösztönzésével 
célszerű változtatni, melyek vonzó környezetet teremtenek a vendéglátásnak, szálláshelyek 
fejlesztésének és egyéb turisztikai szolgáltatásoknak, ezzel jövedelmezőbb, új munkahelyet 
teremtve. Az állami ösztönzéssel olyan feltételrendszer kell kialakítani, ami segít a magán tőke által 
jelentős fejlesztések megvalósulását és sikeres működését. 
 
A turisztikai termékek fejlesztésénél elsődleges prioritást az 
 exluzív (egyedi értéket nyújtó), 
 a parttól távolabbi településeken a meglévő természeti értékekre, kulturális örökségre építő 
adottságok fenntartható kihasználásával megvalósuló,  
 egész éves szolgáltatást nyújtó (pl. rendezvények és konferenciák, egész-turizmus 
kerékpározás, természetjárás) fejlesztések jelentenek. 
 
A turisztikai fejlesztéseknek kiemelt célcsoportjai a családok, fiatalok, illetve a nyugdíjasok, akik 
turisztikai szempontból eddig kevésbé kihasznált szezonokban (tavasszal és ősszel) – a 
gyógyfürdőhelyeken túl – akár a térség többi területén is – az eddigiekhez képest nagyobb 
számban – vendégként jelentkezhetnek. Az idős, aktív munkavégzéstől visszavonult nyugdíjasok 
számára igényként jelentkezhet, hogy letelepedjenek a tó körül, vagy egy évben hosszabb ideig, 
több mint 6 hónapon át tartózkodjanak a Balaton térségben, de ehhez szükséges az egészségügyi, 
szociális rekreációs, kulturális szolgáltatások további fejlesztése. 
 
Az évi egyszeri, hosszabb és egybefüggő (1-2-3 hetes) szabadságot a dolgozó korú felnőtt 
lakosság körében egyre jobban felváltják az évente többszöri hosszú hétvégék, a pár napos, 
maximum 1 hetes kikapcsolódások, melyeknél jelentős szerepet játszik az élmény-turizmus. A 
fiatalabb generáció, valamint az aktív dolgozóval bíró (és munkájukat fontosnak tartó) családok 
számára ennek következtében egyre kevésbé csak a klasszikus nyári idényben való pihenés van 
fókuszban. A balatoni turizmus (benne a borturizmus, a wellness, a rekreáció, mozgás) az élmény 
jelleget kihasználva és megfelelő környezeti feltételek esetén (infrastruktúra, közlekedés, 
szolgáltatások) szinte évszaktól függetlenül generálhat vendégforgalmat a régióban, feltételezve, 
hogy az üzenet eljut a célcsoportokhoz. 
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A turisztikai marketing során kiemelten törekedni kell a tó és környezetének folyamatosan élvezhető 
és változatos (a nyári főszezonon kívüli) értékeinek (pl. jó vízminőség) kommunikálására. 
 

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

 
2018. évi CXXXIX. törvény 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről (MATrT tv.) 

1.3.1.  
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; 
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; 

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. 

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, 
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt 

területeinek összenövését, és 
c)   új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a 

tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 
szerinti barnamezős terület. 

 (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 
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rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő 
területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni. 

 
13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó 

földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető beépítésre 
szánt területté. 

 (2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - 
a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető beépítésre szánt területté. 
 
 
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 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. 

 
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 
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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. 

 
27. §  
(1) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a 
Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve 
települési térséget határoz meg - csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei 
övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, 
amely az ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosója és pufferterülete övezetek természetes 
és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 
 (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. 
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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. 

30. § Az erdők övezetében külfejtéses 
művelésű bányatelket megállapítani és 
bányászati tevékenységet engedélyezni 
a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó szabályok szerint 
lehet. 

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; 
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; 
c) fokozottan védett természeti területeken lévő erdők kivételével az erdők szabad látogathatóságát 
- tulajdoni állapottól függetlenül - biztosítani kell; 
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. 
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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; 

b) a településrendezési eszközökben erdőterület területfelhasználási egységbe sorolt 
erdőterület a település közigazgatási területén összességében nem csökkenhet; 

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; 

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. 

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; 

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; 

c) a sajátos területfelhasználású térség területe - legfeljebb 5% eltéréssel - különleges beépítésre 
nem szánt, valamint közlekedési terület települési területfelhasználási egységbe sorolható; 

d) a településrendezési eszközökben új, a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület nem 
jelölhető 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 területének legalább 30%-át fás növényzettel fedetten, a telekhatár mentén 
takarást biztosítva kell kialakítani; 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
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81. §  
(2) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület övezetén: 
a) új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 
b) a művelési ág megváltoztatása, termőföld más célú 
hasznosítása csak a hagyományos tájhasználatnak 
megfelelő termelési- és tájszerkezet, illetve a sajátos 
tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése 
érdekében engedélyezhető; 
c) a látványvédelmet a településképi követelményekben 
és a településrendezési eszközökben biztosítani kell; 
d) a kialakult geomorfológiai formák természetes 
domborzati adottságai és láthatósága megőrzendők. 
(3) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület övezetén: 
a) új épület vagy építmény elhelyezése tájba illesztve, a 
történeti tájszerkezet, a táji és tájképi értékek és az 
egyedi tájértékek megőrzésével, a tájkarakter 
erősítésével, a helyi építészeti hagyományok követése 
mellett, a beépítésre nem szánt területen a telek a 

meglévő beépítéshez igazodó, de legfeljebb 3%-os beépítésével történhet; 
b) új üzemanyagtöltő állomás és hulladékkezelő létesítmény - a komposztáló telepet és az 
átrakóállomást kivéve - nem létesíthető; 
c) csarnok nem helyezhető el; 
d) az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű helyezhető el épületre felszerelten; 
e) új külfejtéses művelésű bányatelek nem állapítható meg, meglévő külfejtéses művelésű 
bányatelek horizontálisan nem bővíthető, célkitermelőhely nem létesíthető, felszíni tájsebeket 
rendezni kell. 
 

1.1.1.2.  
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1.1.1.3. 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. 
 (2) Kertes mezőgazdasági terület övezetén: 
a) beépítésre szánt terület és belterület nem jelölhető 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; 
c) legfeljebb 3%-os beépítettséggel, legfeljebb 150 

m2 bruttó alapterületű, a műveléssel összefüggő egyetlen 
gazdasági épület és legfeljebb egyetlen különálló, földdel 
borított pince építhető; 

d) a beépítési magasság a 4 métert nem haladhatja meg; 
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; 

f) a 100 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű épület tájba illesztését igazolni kell; 

g) legfeljebb 30 m2 bruttó alapterületű szakrális építmény telekmérettől függetlenül elhelyezhető; 
h) birtokközpont nem alakítható ki. 
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1.1.1.4. Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete 

87. § (1) A borszőlő termőhelyi kataszteri terület 
övezetén: 

a) új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 
b) telek belterületbe nem vonható; 
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; 
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; 
e) a szőlőművelés tényét a terület pontosan meghatározott százalékában az illetékes hegybíró 
nyilatkozatával kell igazolni; 
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. 
 (2) Az (1) bekezdés szerinti előírásokat a már kijelölt beépítésre szánt területeken nem kell 
alkalmazni. 
 (3) Az övezet területén található egyedi értékű dűlőkön új építményként csak a szőlőtermesztéssel 
összefüggő rendeltetésű építmény helyezhető el, amelyről a településrendezési eszközökben 
rendelkezni kell. 
(4) A (3) bekezdés szerinti egyedi értékű dűlők lehatárolását és a megőrzésükre vonatkozó 
követelményeket e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet tartalmazza. 
 (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. 
 



Monoszló község településrendezési eszközök felülvizsgálata 2018. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

- 21 - 

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. 

 

 

 

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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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. 

 

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 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. 
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Általános mezőgazdasági terület övezete 
13. § Az általános mezőgazdasági terület övezetét a 
településrendezési eszközök készítése során 95%-ban 
általános mezőgazdasági területbe, természetközeli 
területbe vagy közlekedési területbe kell sorolni. A 
fennmaradó területen nem jelölhető ki az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 
kormányrendeletben 
különleges beépítésre szánt terület települési 
területfelhasználási egységként meghatározott területek 
közül a nagy bevásárlóközpont és nagykiterjedésű 
kereskedelmi célú terület, valamint a nagy kiterjedésű 
szállítmányozási, 
raktározási és logisztikai terület. 
 
14. § (1) Az általános mezőgazdasági terület övezetben 
a következő telekalakítási és építésügyi előírások 
alkalmazandók: 
a) szántó művelési ágban lévő területen 20 ha alatti 

telekméret esetén épület nem létesíthető, 20 ha és azt meghaladó telekméret esetén a terület 
rendeltetésszerű használatát szolgáló, a tulajdonos számára lakórendeltetést is biztosító gazdasági 
építmény építhető úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a telek 0,3%-át és az 1000 m2-t nem 
haladhatja meg; a lakórendeltetés a beépített terület 20%-át nem haladhatja meg; 
b) gyep, illetve rét vagy legelő művelési ágban lévő területen 5 ha alatti telekméret esetén épület 
nem létesíthető, 5 ha és azt meghaladó telekméret esetén hagyományos, almos állattartó, valamint 
a tulajdonos számára lakórendeltetést is biztosító gazdasági építmény építhető úgy, hogy a 
beépített bruttó alapterület a telek 1%-át és az 1000 m2-t nem haladhatja meg; a lakórendeltetés a 
beépített terület 20%-át nem haladhatja meg; 
c) gyümölcsös művelési ágban lévő területen 3 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető, 3 
ha és azt meghaladó telekméret esetén a termelést, feldolgozást szolgáló, a tulajdonos számára 
lakórendeltetést is biztosító gazdasági építmény építhető úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a 
telek 1%-át és az egyes építmények bruttó alapterülete az 1000 m2-t nem haladhatja meg; a 
lakórendeltetés a beépített terület 20%-át nem haladhatja meg; 
d) kert művelési ágban lévő területen 2 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető, 2 ha és 
azt meghaladó telekméret esetén a termelést, feldolgozást szolgáló, a tulajdonos számára 
lakórendeltetést is biztosító gazdasági építmény építhető úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a 
telek 1%-át és az egyes építmények bruttó alapterülete a 700 m2-t nem haladhatja meg; a 
lakórendeltetés a beépített terület 20%-át nem haladhatja meg. 
 
15. § Az általános mezőgazdasági terület övezetén a szőlő művelési ágban levő területen a 
következő előírások alkalmazandók: 
a) szőlő művelési ágban lévő területen – a c) pontban foglaltak kivételével – 2 ha alatti telekméret 
esetén épület nem létesíthető; 
b) a szőlő művelési ágban lévő és ténylegesen így művelt területen – a c) pontban foglaltak 
kivételével – szőlőtermelési, borászati célú és borturizmust szolgáló gazdasági építmény, valamint 
a tulajdonos számára szolgáló lakóépület és borturizmust szolgáló egyéb szálláshely is 
elhelyezhető, de a 2 ha és 3 ha közötti telekméret esetén a beépített bruttó alapterület a 800 m2-t, 
3 ha és azt meghaladó telekméret esetén a 3000 m2-t nem haladhatja meg; a lakórendeltetés a 
beépített terület 10%-át nem haladhatja meg; 
c) a Balaton jogi partvonalával nem érintkező, szőlő művelési ágban lévő és ténylegesen így is 
művelt telkekkel rendelkező tulajdonos – ha az egy borvidéken vagy a beépítésre igénybe vett 
telektől 20 km-en belül lévő telkeinek összterülete 5 ha-nál nagyobb – az alábbi feltételekkel 
létesíthet építményt: 
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ca) szőlőműveléssel összefüggő birtokközpont csak azon a településen alakítható ki, ahol a 
birtoktest területének legalább 70%-a található, 
cb) a beépítés egy telken érvényesíthető, de a beépíthető terület nagysága – figyelembe véve 
a telkeken már meglévő beépítést is – a beszámított telkek összterületének 1%-át, egyúttal 
a beépítésre igénybe vett telek beépítettsége a 25%-ot és a 800 m2-t nem haladhatja meg, 
cc) a beépítésre igénybe vett telket úgy kell kialakítani, hogy az legalább 2000 m2 területű legyen, 
és nem helyezkedhet el a Balaton vízparti területein, továbbá ökológiai hálózat magterületének 
övezetében, ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében és kertes mezőgazdasági terület 
övezetében, 
cd) a beépítésre igénybe vett telken szőlőtermelési, borászati célt szolgáló gazdasági építmény, 
tulajdonos számára szolgáló lakóépület, valamint borturizmust szolgáló egyéb szálláshely 
helyezhető el. 
 
16. § Az általános mezőgazdasági terület övezetén a 14. §-ban és a 15. §-ban meghatározottakon 
túl a következő előírások is alkalmazandók: 
a) építményt létesíteni a hagyományos tájhasználathoz igazodó módon, csak a legalább 80%-ban 
művelt telken lehet, ahol a beépítés feltételeként az a művelési ág fogadható el, amely a telek 
művelt területének 60%-án meghatározó; azon a vegyes művelésű telken, ahol egyik művelési ág 
sem éri el a 60%-ot, a legszigorúbb beépítési szabályokkal rendelkező művelési ágra vonatkozó 
előírás szerint lehet építeni; 
b) új állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet – a 
lovasturizmus céljait és az őshonos háziállatok bemutatását szolgáló épület kivételével – a Balaton-
tómedertől legkevesebb 1000 méter, egyéb felszíni vizektől legkevesebb 200 méter távolságra 
lehet elhelyezni, azzal, hogy a lovasturizmus céljait szolgáló építmények és műtárgyak 
elhelyezéséről a településrendezési eszközökben kell rendelkezni; 
c) lakókocsi, lakókonténer, mobil lakóház, egyéb mobilház még ideiglenes jelleggel sem helyezhető 
el. 
 
17. § (1) Általános mezőgazdasági terület övezetében birtokközpont – a 15. § c) pontjában foglaltak 
kivételével – a mezőgazdasági birtoktest egyik, legalább 2 ha területű telkén alakítható ki – parti és 
partközeli településen az adott településhez tartozó, a sem partinak, sem partközelinek nem 
minősülő településen a birtokközpont építési helyéül szolgáló település és a szomszédos 
települések közigazgatási területéhez tartozó - legalább 50 ha összterületű, mezőgazdasági 
művelés alatt álló birtoktest esetén. Birtokközpont csak azon a településen alakítható ki, ahol a 
birtoktest területének legalább 50%-a, a parti és partközeli településen pedig a birtoktest 
területének 100%-a található. 
 (2) Az (1) bekezdés szerinti birtokközpont telkén a mezőgazdasági használatot szolgáló gazdasági 
építmény, a tulajdonos számára szolgáló lakóépület, lovasturizmust szolgáló, továbbá, ha a 
birtoktesten legalább 5 ha szőlő művelési ágú és ténylegesen így művelt terület is található, 

borturizmust szolgáló épületek helyezhetők el, összesen legfeljebb 3000 m2 nagyságú bruttó 
alapterülettel. 
 (3) A mezőgazdasági birtoktesten az (1) bekezdés szerinti birtokközpont mellett legfeljebb egy 

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

beépítésével és összesen legfeljebb 2000 m
2
 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. 
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1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek Monoszló 
fejlesztését befolyásoló megállapításai 

 
1) Balatoncsicsó településrendezési tervét a Pro Arch Építész Stúdió készítette 2010-ben. A 
településszerkezeti tervet Balatoncsicsó Önkormányzata 96/2010 (IX.29.) számú határozatával 
hagyta jóvá. A Monoszlót keletről és északkelet felől határoló Balatoncsicsó rendkívül sajátos 
település, ugyanis a közigazgatási területe két egymással össze nem függő területre oszlik. 
Monoszló keleti része Balatoncsicsó központi határrészének nyugati részével határos, amely 
szőlőültetvényekkel, mezőgazdasági és erdő területekkel jellemezhető. 
A hatályos településrendezési terv ezt a határrészt változatlanul erdőgazdasági és mezőgazdasági 
területként tartalmazza. 
A két falut összekötő út mellett, amelyet a terv közútként tartalmaz, pedig tervezett térségi 
jelentőségű kerékpárutat is tartalmaz a szerkezeti terv. 
Monoszló fejlődését érintő elhatározás az előbb említett utakon kívül nem található Balatoncsicsó 
településszerkezeti tervén. 
 
2) Tagyon dél, dél- kelet felöl szomszédja Monoszlónak.  
A hatályos településrendezési tervet Tagyonra is a Pro Arch Építész Stúdió készítette. A szerkezeti 
tervet 49/2010 (IX.30) számú határozattal, a HÉSZ-t és a Szabályozási tervet 7/2010(X.24.) sz 
rendelettel fogadta el a Képviselő Testület. 
A belterülettől nyugatra eső tájképvédelmi területbe sorolt Tagyon-hegyi kertes mezőgazdasági 
területtel határos Monoszló.  A nagykiterjedésű védett Alsó-erdő, -Hangyás – teljesen elválasztja 
Tagyont a Monoszlói-medencétől. A két település között nincs jelentősebb kapcsolat és a 
településrendezési tervben sem találhatóak Monoszló fejlődését befolyásoló elemek. 
 
3) Zánka egy rövid – kb. 900-950 méter hosszú szakaszon határos Monoszlóval. Mindkét 
település ezen szomszédos határrészén – Tagyon-hegy- Hegyestű - szőlővel, gyümölcsfákkal 
tarkított kertes mezőgazdasági hasznosítás folyik. A Planteus Kft. 2013-ban vizsgálta felül Zánka 
településrendezési tervét. Az 59/2013(VI. 27.) sz. határozattal elfogadott, módosított 
településszerkezeti terven fejlesztések és módosítások a település keleti és központi részén 
találhatók. A Monoszló felé eső nyugati és északi részek többsége egykori szőlőhegy, kertes 
mezőgazdasági terület, illetve erdő. 
A Tagyonhegy lábánál halad el a 7313 sz. Zánka-Gyulakeszi összekötő út, amelyből a Monoszlóra 
bevezető út ágazik ki. 
Zánka településszerkezeti tervében ezen a területen semmiféle Monoszlóra ható fejlesztés nem 
található. 
 
4) Köveskál településrendezési eszközeit a VÁTERV 95 kft készítette 2011-ben (8/2011(IX. 26.) 
Önk. rendelet. 
 Monoszló Köveskállal déli-délkeleti irányban határos a Horogi-séd völgyével, a Horogi heggyel, a 
Felső erdővel. Ezen szakaszon gyakorlatilag 95 %-ban erdőterületek találhatók, valamint az 
erdőktől délre a Mezőmál mezőgazdasági területei és egy kisebb kertes mezőgazdasági terület. 
Köveskál ezen Monoszló felé eső területén semmilyen fejlesztést nem tartalmaz a 
településszerkezeti és szabályozási terv, mindössze a 7313 sz. összekötő út mentén jelöl önálló 
kerékpárutat, de abból nem szerepel elágazás Monoszló irányában. 
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Összekapcsolja viszont a két települést a terv szerint a belterülettől délkeletre, a Burnót-patak mellé 
tervezett szennyvíztisztító telep- azóta megépült - amely befogadja Monoszló szennyvizeit is. 
Valóban a Pangyér mögött vezetve éri el a patakvölgyet a szennyvíz vezeték és halad a patakkal 
párhuzamosan Köveskál területén a Búrnót- patak mellé épült tisztítóba. 
 
5) Szentantalfa településrendezési tervét a Pro Arch Stúdió készítte 2010-ben. amelynek 2015-
ben volt egy kisebb, csak a belterületet érintő módosítása. 
Szentantalfa Monoszló felé a Hangyás, a Hangyás-alja és a Kő-hegy védett természeti területeivel, 
erdeivel csatlakozik. A 71/ 2010 (IX.30.) sz. határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv és a 
9/2010(X.14.) sz. rendelettel jóváhagyott szabályozási terv a település nyugati, Nemzeti parkba 
tartozó területén nem tervez semmilyen változtatást, fejlesztést. 
Kizárólag erdőt és általános mezőgazdasági területet szabályoz a terv és csak a régi Monoszlóra 
vezető út nyomvonalát jelöli fontosabb, fejlesztendő helyi útként. A terv egyéb fejlesztései sem 
hatnak Monoszló településre. 
 
6) Balatonhenye településfejlesztési koncepciója 2005-ben készült el. Ebben a tervanyagban 
megfogalmazódott a térségi összefogás, a népességtartó képesség növelésének szükségessége, a 
táji, természeti, épített értékek védelme a turisztikai lehetőségek kihasználásának fontossága. 
A településszerkezeti terv tartalmazza a Balatonhenyét Monoszlóval összekötő út nyomvonalát 
települési mellékútként, ám a megjelölt nyomvonal nem találkozik a monoszlói tervben szereplő 
Balatonhenye felé vezető összekötő úttal. Nem tartalmazza a terv Monoszló felé kerékpárút 
kiépítését. 
A Monoszlóval határos részeken erdőgazdasági és mezőgazdasági területeket tartalmaz a terv, 
amely az említett utak kivételével Monoszló fejlesztését érdemben nem befolyásolja. 
 

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bevezetése 

 
1.5.1. A hatályos településfejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai.  

 
Monoszló község hatályos településfejlesztési koncepcióját 34/2004(V. 26.) Önk. rendelettel 
fogadták el a rendezési tervkataszter országos kimutatása szerint. 
E hatályos településfejlesztési koncepció dokumentációjában meghatározták- a helyzetelemzés és 
a SWOT analízis alapján - a település fejlesztés fő céljait, lehetséges irányait: 
 
1. A település őrizze meg építészeti, településképi egységét, hangulatát, jellegét. Visszafogott 
és a meglévő egységbe illeszkedő épített fejlesztéseket kell támogatni, a településkép javítása, a 
történelmi településmag megőrzése érdekében. Az egyes utcaképek javítását, fástását, 
parkosítását is tudatosan, következetesen meg kell valósítani. 
      Már ekkor megfogalmazódott a légvezetékek kiváltásának, föld alá helyezésének         
szükségessége. 
2. A település megfontoltan, fokozatosan fejlesztendő. A befogadott funkciók kiválasztása, 
telepítése, építészeti megfogalmazása minden esetben a település érdekeinek, épített és szellemi 
értékeinek figyelembevételével történjen és a kizárólag Monoszlóra jellemző értékekek 
megerősödését szolgálja, mert ezáltal teremtődik meg a gazdaságos fejlesztés lehetősége is. Az új 
lakóterületek kijelölése fontos, de itt is lényeges a fokozatos fejlesztés szempontja. 
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3. Javítani kell a település megközelíthetőségét. Célszerű a meglévő úthálózat felülvizsgálata, 
a szomszédos települések felé összekötő utak kialakítása, továbbá gyalogos és kerékpáros 
útvonalakat kijelölése, azok mentén indokolt megállóhelyeket, kilátókat, pihenőhelyeket létesíteni, a 
vállalkozások számára megjelenési lehetőségeket biztosítani. 
 
4. A fentieken túl hangsúlyosan szerepel a felszíni csapadék víz elvezetés megoldása, az élő 
vízfolyások rendezése, karbantartása, a környezetvédelmi program végrehajtása, szelektív 
hulladékgyűjtés bevezetése, a közművek – akkor még nem volt szennyvízcsatorna hálózat 
fejlesztése. 
 
5. A turizmus, az idegenforgalmi szolgáltatások, települési szintű zöldfelületek, sportterületek 
fejlesztése is hangsúlyosan szerepel az anyagban, de éppúgy hangsúlyozza a gazdálkodási 
lehetőségek minél nagyobb mérvű támogatását is és igen figyelemre méltó, hogy civil szervezetek 
létrehozását is javasolta a koncepció! 
 
6. Sajnos a koncepció nem tartalmazza a Hegyestűn kialakított Geoparkot és hiányzik a Káli-
medence településeivel való együttműködés fontosságának kiemelése. Ugyancsak hiányzik a 
történelmi szőlőkultúra szerepének, jövőjének értékelése. Nem fogalmazta meg konkrétan a 
szélmalom visszaépítésének gondolatát sem és hiányos a turizmus kiépítésére tett javaslat is. 
 
A fenti gondolatokat, koncepcionális javaslatokat az új településfejlesztési koncepció készítésekor 
figyelembe kell venni. 
 
1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 
 
Monoszló község Önkormányzata és a Tájterv Műhely kft. 2018. június 29.-én írta alá azt a 
szerződést, amely Monoszló község hatályos településszerkezeti tervének és Helyi Építési 
Szabályzatának felülvizsgálatáról. átdolgozásáról szól. A szerződés egyúttal tartalmazza Monoszló 
településfejlesztési koncepciójának és örökségvédelmi hatástanulmányának elkészítését is. 
A szerződés szerint a Megalapozó Vizsgálatokat 2018. szeptember 15.-ig, a Településfejlesztési 
Koncepció egyeztetésre alkalmas tervezetét és az örökségvédelmi hatástanulmányt 2018. október 
21.-ig kell elkészíteni. 
A szerződés szerint a tervezőnek akkor kell a megjelölt határidőkre teljesítenie, ha a kért adatok a 
2018 július hóban a tervező rendelkezésére állnak. 
A véleményezési anyagot és a végső dokumentációt a Balaton törvény elfogadásától számított  
25+8 hét alatt köteles a tervező elkészíteni. 
 

1.6. A Monoszló településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

 
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 

 
Monoszló Önkormányzata 52/2005 (VI.16.) számú határozattal hagyta jóvá a település szerkezeti 
tervét. A Szabályozási Tervet és a Helyi Építési Szabályzatot 6/2006 (VIII.1.) sz. rendelettel fogadta 
el a Képviselő Testület. Jelenleg is ez, a Magyarország Fesztivál kft. –utóda a Planteus Kft- vezető 
tervező Németh Ferenc- által készített településrendezési terv van hatályban. 
A 2005-ös tervet megelőzően az 1980-as években készült településrndezési terv Monoszlóra 
egészen más társadalmi, gazdasági és tulajdon viszonyok között. Ez a terv elavult és a Balaton 
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törvényt is érvényre kellett juttatni s a falu megmaradása érdekében bővíteni kellett a 
lakóterületeket és a szabályozni kellett a külterületi tájhasználatot is. 
A Szabályozási Terv belterületre 1:1440 méretarányban készült. 
A belterületi szabályozási terv tartalmaz lakóterületet, településközpont vegyes övezetet, gazdasági 
területet, zöldterületeket, különleges – szélmalom –, valamint közlekedési és vízgazdálkodási 
területet.  Különösen a lakóterületi fejlesztés meghatározó e terven, ami szerint is öt ütemben 
összesen 56(!) új lakótelket alakítanak ki. Ezt természetesen a koncepcióban lefektetett fokozatos 
fejlesztés elvének érvényesítésével valósítják meg. Az első ütem ezekben az években valósul meg, 
amikor is 10, a második ütemben pedig 18 telek épülhet be. Célszerű a fejlesztés mértékét a most 
folyó tervezés során felülvizsgálni. A meglévő belterületen kialakítható további 25 lakótelekkel 
ugyanis 80 beépíthető telek lesz, ami a jelenlegi lakótelkek számának megkétszereződését jelenti.!  
 A külterületre a HÉSZ külterületi rajzi melléklete 1:4.000 méretarányban készült, szabályozva az 
általános mezőgazdasági területeket, az erdőterületeket a kertes mezőgazdasági területeket, a 
szőlőkataszter szerinti I. osztályú területeket, valamint a közlekedési területeket. 
 
1.6.2. A hatályos Településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 
 
A település szerkezeti terve 1:6000-es méretarányú és e tervlapon megjelennek a főbb szerkezeti 
elemek, utak, tervezett utak, vízfolyások, források, infrastruktúra vezetékek. A főbb 
területfelhasználás mellett a tervlap tartalmazza a védett területeket, a BfNP fokozottan védett 
területeit, a vízvédelmi övezeteket is. 
A hatályos szerkezeti terv, a meghatározó vonalas szerkezeti elemek között tervezettként három 
mellékutat tartalmaz, amelyek Monoszló jelenlegi zsák helyzetén kívánnak változtatni. A hatályos 
Balaton törvényben is szereplő útvonalak kiépítésük esetén visszaállítanák Monoszló középkori, 
központi helyzetét, amikor is azért épült itt templom, mert több irányból itt találkoztak az utak. 
A hatályos szerkezeti terv a meglevő belterületi utcákon, illetve a meglévő külterületi dűlőutakon 
északnyugati irányban Balatonhenye, keleti irányban Balatoncsicsó, illetve ebből az útból kiágazva 
északi irányban Vigántpetend, Nagyvázsony irányában tartalmaz közúti kapcsolatot. E tervezett 
utakból 2018 augusztus közepéig, egyetlen szakasz sem került kiépítésre. 
A szerkezeti terv a területfelhasználás meghatározásával a kialakult tájszerkezet megőrzését segíti 
elő. A településszerkezeti leírás kiemeli, hogy a tervezés célja a hagyományos beépítés, táj- és 
településkép megtartása, a falusias jelleg megőrzése, ugyanakkor lehetőséget ad a lakóterületek 
fejlesztésére is a falu fennmaradása érdekében. A falu északi részén, részben a tervezett henyei út 
mentén – néhány telek nagyságban –valamint, a tervezett Balatoncsicsó felé vezető út mellett első 
ütemben a falu keleti szélén javasol lakóterület fejlesztést, ami elsődlegesen a védett településmag 
területén nem kívánatos bővítési, beépítési szándékok kiváltása érdekében szükséges. Ez az első 
ütem, tíz lakótelek belterületbe vonása megtörtént. A szerkezeti terv javasol még a Nagykő 
oldalában a korábbi zártkertek helyén harmadik és negyedik ütemű és a mezőgazdasági területen 
hatodik ütemben beépítésre kerülő területeket is. Az ötödik ütemű fejlesztési terület az Új-hegy 
alatti rétterületen jelölték ki. A Szabályozási tervnél is írtuk, hogy a hatályos terv viszonylag sok, kb. 
80-90 db beépíthető lakótelket tartalmaz, ezért a jelenlegi tervezés során célszerű a 3.-6- ütemű 
lakóterületi fejlesztéseket felülvizsgálni a településfejlesztési koncepcióban ill. a Balaton törvényben 
rögzített fejlesztési elvek alapján. A tervező véleménye szerint a túlzó mértékű beépítés 
megsemmisítené Monoszló sajátos hangulatát, arculatát, szellemiségét. 
A Balaton törvény által lehetővé tett idegenforgalmi fejlesztési területet – Nagykő mögött- a 
szerkezeti terv ábrázolja, de miután nem volt élő elképzelés konkrét fejlesztésre, a szabályozási 
terven már nem jelenik meg ez a fejlesztési lehetőség. Tekintettel e terület legelő jellegére és a 
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szomszédos földrészlet egykori fás-legelő jellegére igazából itt is inkább egy hagyományos 
állattartó bemutatóhely kialakítását kellene támogatni. 
A Hegyestű geológiai bemutatóhely kialakítását a terv nem tartalmazza. 
 

1.7. A település társadalma 

 
1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, foglalkoztatottság, jövedelmi 
viszonyok 
 
Monoszló a Balaton üdülőkörzet egyik legkisebb települése. 
A lakosok száma 2017-ben 100 fő alá csökkent. Ez a csökkenés azonban nem értelmezhető úgy, 
hogy a település elnéptelenedik. A kiürült, vagy eladó lakóházakat ugyanis évtizedek óta városban 
élők vásárolják fel és második lakásként, üdülőként vagy vendégfogadóvá átépítve, panzió jelleggel 
hasznosítják. A városi emberek többsége több hónapot tölt el a településen, amelynek lélekszáma 
nyáron jóval nagyobb, mint amit a statisztikák mutatnak. 
Nemcsak a belterületen, hanem a volt szőlőhegyekben – különösen a Hegyestűn – is jelentős a 
bebírók, azaz a másutt lakó ingatlantulajdonosok száma és több vendégfogadó házat üzemeltetnek 
a szőlőhegyen is.  
A lakónépesség 2017. január 1-én 98 fő volt. 2010-ben 133, 2001-ben 161 fő volt még a 
lakónépesség. a számok jól mutatják, hogy a természetes szaporodás (-8,76%) és a vándorlási 
különbözet (-31,87%) értéke is negatív. Az öregedési index 119,23 5. 
A lakosság nemzetiségi összetétele a népszámlálási adatok szerint 100%-ban magyar. Vallás 
tekintetében a református és a katolikus vallásúak egyenlő arányban találhatók. 
A legfrissebb adatok szerint Monoszlón 3 nyilvántartott álláskereső van a 88 munkaképes korú 
felnőtt közül. 
A közfoglalkoztatottak száma az elmúlt évben 3-5 fő között mozgott. 
A jövedelmi viszonyok igen nagy mértékben eltérőek, tekintettel arra, hogy a falu hagyományos 
társadalma és lakossága megváltozott. A betelepülők között számos jómódú ill. magas keresetű 
értelmiségi és vállalkozó van. 
Az eredeti, főleg mezőgazdasági termelésből élő népesség sokkal rosszabb körülmények között él, 
jövedelmük az országos átlag alatt van és életminőségük rosszabb az értelmiségi foglakozású 
lakosokénál. 
 
 
1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 
 
Monoszló az a jellegzetes Balaton-felvidéki település, amelynek kiemelkedően értékes a táji-
természeti környezete és az itt lévő népi épületek, lakóházak, szőlőhegyi présházak a Balaton-
felvidéki és a magyar népi kőépítészet kiemelkedő értékű alkotásai. A település szerkezete is 
hagyományos és a falu tájban való megjelenése, „eltűnése” - megbújva a Nagykő mögött egy 
kicsiny medence közepén – is rendkívüli vonzerő. E természeti, tájképi, történeti és népi építészeti 
adottság miatt vásárolt több tíz városi ember lakóházat, illetve szőlőhegyi területet, présházat az 
elmúlt évtizedekben.  
Az így kialakult és jelentős részben itt is lakó értelmiség teljesen érthetően más szemmel néz a 
településre és számukra az előbb felsorolt jellemzők kimagasló értéket jelentenek.  
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Az őslakosok, azaz azoknak a leszármazottai, akik ezeket a kivételes értékeket létrehozták, 
érzékenyebbek a fejlődésre és szeretnék ők is élvezni mindazokat az előnyöket, amelyek 
megkönnyítik az életüket, s amely előnyök a városban megtalálhatóak. 
A városból ideérkezettek azonban a modern élet nem minden elemét tartják kívánatosnak és 
nélkülözhetetlennek, így a tervezett fejlesztéseknél éppoly fontosnak tartják az egyediség, a 
hagyományos elemek megtartását, mint magát a fejlesztést. 
Magyarul érdekellentét van, lehet a településen gazdasági tevékenységet folytató, a környező táj 
értékeit mindennapi munkájukkal újjáteremtő emberek és a nyugodt, csöndes üdülőfalu jelleget 
megtartani kívánók között az élethelyzet és a jövőkép kérdéseiben.  
 Természetesen az érdekek, a vélemények árnyékoltabban jelennek meg, de egyes kérdésekben 
jelentős különbség lehet az itt élők véleménye között. 
 
 
1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők 
 
Monoszló történeleme, nemesi mútja, elhelyezkedése, táji-természeti környezete, épített értékei, 
borvidékhez tartozása, a helyi rendezvények, a civil szervezetek tevékenységei, a lakosság 
ragaszkodása településéhez, mind a települési identitást erősítő tényezők. 
  
Fontos tényező a település kicsiny, hangulatos, emberi léptékű megjelenése, atmoszférája. A 
házak 80 %-a kifejezetten tájba illő, falusias jellegű, a Balaton-felvidéki népi építészet jellegzetes 
mintapéldányai. 
A települési közösségi élet formálásában jelentős részt vállalnak a bebírók, akik részt kérnek a helyi 
kultúra és politika szervezésében, alakításában. 
Alapítványuknak, „A Káli-medence legszebb faluja jövőjéért „elnevezést adták - cím: 8273 
Monoszló Hegyi u.7. - és mint civil szervezet véleményezik a településen zajló folyamatokat. 
Tevékenységük kiemelkedően fontos a település életében, az értékvédelem és a gazdaság hosszú 
távú összhangjának megtalálásában. Az Alapítvány célja, Monoszló község építészeti, kulturális 
értékeinek megőrzése, az épített és a természeti környezet védelme. Beletartozik a célok közé a 
hagyományok őrzése, a helyi kulturális és sportélet fejlesztése, a település és a helyi gazdaság 
fejlesztése is. Kiemelt szándékuk a monoszlói bebírók és az őslakosok közötti együttműködés 
elősegítése, a közösség építés. Tevékenységük szintén identitás erősítését kell, hogy szolgálja. 
Helytörténeti gyűjtemény is működik a faluban. A 2018-as falunapra is új kiállítást készítettek és 
ezen tevékenységnek is kötődést erősítő, identitást növelő szerepe van. 
Természetesen az identitást erősítő tényezőkhöz tartoznak a táji adottságok, a szőlőhegyek, illetve 
a település látványa és a Hegyestűi geológiai bemutató, valamint, az onnét feltáruló balatoni és 
Káli- medencei látkép. 
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1.8. Humán közszolgáltatások 

 
1.8.1. Közigazgatás 

 
Monoszló település hivatalosan Zánka Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik és a hivatali 
ügyeket nagyrészt a zánkai önkormányzati Hivatalban intézik. Monoszlón az önkormányzati 
irodában egy héten egyszer van a jegyzőnek vagy hivatalos megbízottjának fogadóórája. 
 
 Oktatás, óvodai ellátás 
Monoszló egyedül nemigen tud létesítményeket üzemeltetni, fenntartani. Az iskolai oktatás már 
évtizedekkel ezelőtt megszűnt.  Az iskolások ma Zánkára járnak iskolába és szintén itt található az 
óvoda és a bölcsőde is az igen csekély számú monoszlói gyerekek számára. 
 
Egészségügy, háziorvosi ellátás 
Monoszlón egészségügyi szolgáltatás nincs. Önkormányzati társulásban oldják meg a Háziorvosi 
és a Fogorvosi szolgálatot. Monoszló betegeit a zánkai háziorvosi rendelőben fogadják. A jelenlegi 
rend szerint Monoszló betegei csütörtök 11 és 13 óra között mehetnek orvoshoz. Sürgős esetben a 
háziorvos 16:00-ig telefonon elérhető.  
A hétköznapi ügyelet 16:00 reggel 8:00-ig illetve a hétvégi ügyelet a Balatonfüredi Szakrendelőben 
(Balatonfüred, Csárda utca 1.) illetőleg a Tapolcai központi ügyeleten áll az monoszlóiak 
rendelkezésére. 
 
Fogorvosi rendelés 
Jelenleg a fogszakorvosi rendelés szintén Zánkán vehető igénybe. 
 
Gyógyszertár 
Gyógyszertár Zánkán található, a Szent-Benedek gyógyszertár. A nyitvatartási időn kívül ügyeletes 
gyógyszertár Balatonfüreden, illetve Tapolcán van. 
A védőnői szolgálat tanácsadása Köveskálon érhető el. Család és gyermekjóléti szolgálat hetente 
egyszer az önkormányzati irodában fogadó órát tart. 
Monoszlón kis könyvtár működik heti kétszeri nyitvatartással, ahol internethasználat, nyomtatási és 
fénymásolási szolgáltatás is igénybe vehető. 
 
 
1.8.2.  Esélyegyenlőség biztosítása  
 
Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Elmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
35.§-a szerinti települési esélyegyenlőségi program elemzi a településen élő hátrányos helyzetű 
csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő 
célokat. Az önkormányzati esélyegyenlőségi program tartalmazza különösen a helyi közügyekkel 
és a települési önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat, megvalósításuk 
forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését. 
Monoszló község Önkormányzat Képviselő testülete a 64/ 2013 (XI.22.) Önk. határozatával fogadta 
el Monoszló Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A Program részletes intézkedési tervet is 
tartalmaz. A teljes program a település honlapján elérhető, s miután a település tervezéséhez 
rendkívül kevés köze van ennek a programnak, itt részletesen nem ismételjük meg a rendeletet és 
az intézkedési tervet. 
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Az Oktatási Minisztérium, a 2003. évi CXXV. törvény szellemében készítendő települési 
esélyegyenlőségi program kapcsán különösen a közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség 
előmozdítását kívánja ösztönözni. A legfrissebb kutatások szerint a közoktatásban jelen lévő 
szelekciós mechanizmusok korlátozzák az egyenlő hozzáférést a minőségi oktatáshoz, és 
továbbmélyítik a társadalmi különbségeket. A jelenség nem csak a hivatkozott törvény kapcsán vet 
fel kérdéseket, hanem gyengíti a társadalmi kohéziót és rontja Magyarország versenyképességét. 
 
Horizontálisan érvényesítendő szempont ezért a közoktatás-fejlesztésben, az esélyegyenlőség és 
az egyenlő hozzáférés biztosításának elve. Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében különös 
figyelmet kell fordítani minden infrastrukturális és szakmai fejlesztés támogatása esetén a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási helyzetére a 
beruházásban, fejlesztésben érintett településen, a település közoktatási intézményeiben. 
Kiemelten fontos az érintett intézmény, intézmények oktatásszervezési gyakorlatának 
áttekintésével, illetve az intézmények tanulói összetételének összehasonlításával annak vizsgálata, 
hogy érvényesül-e a településen a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, és a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása.  
Monoszlón nincs iskola és mindössze néhány fő az iskolás korú gyermeke száma, akik között 
nincs halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. Említettük, az iskolaköteles gyerekek Zánkára járnak 
iskolába. 
 

1.9. A település gazdasága 

 
Monoszló sajátos, kicsiny település. A korábban hosszú évszázadokon keresztül mezőgazdasági 
tevékenységet folytató településen ma önálló mezőgazdasági telephely nem található, csak a 
Nagykő mögötti részen van egy állattartó telephely. Gazdasági tevékenységnek tulajdonképp a 
néhány szellemi tevékenységet folytató Kft.-n kívül a csökkenő szőlőtermesztés nevezhető.  
       A Liszkay birtok kedvező minőségű borai következtében a szőlőterület csökkenése lelassult, de 
ismeretes, hogy a Liszkay birtoknál is kétséges a folytatás. A hagyományos szőlőterületeken – 
szőlőhegy, zártkert- folytatódik a művelés felhagyása és a nyaraló funkció erősödése. 
       A külterületeken megnövekedett a gyümölcsösök területe a Pangyér mögött a kajori rész alatt, 
illetve a kapui rész felett, az erdészeti út mellett. 
       A harminc évvel ezelőtti Tsz település gazdasága gyökeresen megváltozott A Tsz és az utolsó 
magángazdálkodó -Varga Jenő- elmúltát követően a mezőgazdasági termelés részaránya tovább 
csökkent s a bebírók révén pedig új tevékenységek jelentek meg a településen. 
       Ma gyakorlatilag alig van mezőgazdálkodásból élő lakos, ugyanakkor jelentősen 
megszaporodtak az üzletviteli, tanácsadó cégek/?!/ és a különböző kézműves (kerámia) és szellemi 
/pl.: településtervezés/ tevékenységek. Igen nagy mértékben fejlődött az elmúlt húsz évben a 
vendéglátás és a falu lélekszámát meghaladja ma már a vendégfogadókban található vendégágyak 
száma. 
Az interneten elérhető, bejegyzett vállalkozások listája kérdőjeleket is fölvet, mert egy részük a 
bejegyzésen kívül évek óta semmilyen életjelet nem adott magáról. Ennek ellenére felsoroljuk őket, 
de megjegyezzük, hogy nem a településtervező feladata annak ellenőrzése, hogy a hivatalos 
nyilvántartásban szereplő cégek működnek-e vagy sem. 
 
Összességében elmondható, hogy Monoszló, a falu gazdasági súlya, szerepköre nem jelentős, a 
fent említett gazdasági tevékenységek gyakorlatilag az egyes családok fenntartását szolgálják, 
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mások számára kevés munkahelyet teremtenek. Ez utóbbi megállapítás alól a nagyobb létszámú 
vendéget fogadó ill. magas minőséget szolgáltató vendégfogadó egységek kivételek. 
A néhány ágyas férőhelyű vendégházak: Monoszló vendégház, Németh birtok, Emzi Apartman, 
Francia stílusú ház, Benedek szőlőbirtok, Magyar Provence – eladás alatt- Hegyestű Apartman, 
Tik-hegyi ház. 
10 főnél nagyobb befogadó képességű egyedi jellegű vendégházak: Pasztovszki borkúria, Villa 
Silvestris, Liszkay borkúria, Art-villa 
Azok a vállalkozások, amelyek ismereteink szerint működnek: 
Planteus kft- településtervezés 
Liszkay Borbirtok – szőlészet, borászat  
Sarusi kis Katalin – gyümölcstermesztés, zöldségtermesztés 
Simon György – erdészeti szolgáltatás 
Gaál Ferenc – háztartási kerámia gyártás 
Gaálné Kapás Krisztina – népi iparművészeti kerámia 
Kiss Róbert – cserépkályha és kandallóépítés 
Horváth Henrietta – élelmiszerárusítás 
kevés nyom található a Káli Agrár kft.-ről, az Innovatus Kft-ről, az Arspoetica Consult Kft.-ről az IQ 
Komminikáció, Kereskedelmi Szolgáltató Kft.-ről 
Az külön érdekesség, hogy a Monoszlói Vendégház Bt, fő tevékenységei között gép, hajó, 
repülőgép ügynöki nagykereskedelmi tevékenység is található! 
Gazdaságilag is meg kell említenünk a Hegyestű Geológiai Bemutatóhelyet a BfNP Igazgatóság 
kezelésében, amely jelentős forgalmat bonyolít le évente. 
 

Regisztrált 
vállalkozások
száma- 
GFO11 
2014 [db] 

34 Regisztrált gazdasági 
vállalkozások száma ezer 

lakosra, 2010-ig (db) 

Regisztrált gazdasági 
vállalkozások száma ezer lakosra, 

2011-től (db) 

 

0 és ismeretlen fős 
regisztrált 

vállalkozások száma - 
GFO11 2014 [db] 

1-9 fős regisztrált 
vállalkozások száma - 

GFO11 2014 [db] 

10-19 fős regisztrált 
vállalkozások száma 
- GFO11 2014 [db] 

20-49 fős regisztrált 
vállalkozások száma 
- GFO11 2014 [db] 

9 25 0 0 
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Regisztrált vállalkozások száma nemzetgazdasági áganként (2014.) 
Mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, 
halászat 

Bányászat, kőfejtés, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, 
gőzellátás, légkondicionálás, vízellátás; szennyvíz gyűjtése, 
kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 

14db 5 db 
Feldolgozóipar Építőipar Kereskedelem, 

gépjárműjavítás 
5 db 1db 1 db 

Szálláshely-szolgáltatás, 
vendéglátás 

Pénzügyi, biztosítási 
tevékenység 

Ingatlanügyletek 

3 db 1db 2 db 
Szakmai, tudományos, 
műszaki tevékenység 

Adminisztratív és 
szolgáltatást támogató 

tevékenység 

Oktatás nemzetgazdasági 
ágban 

4 db 1 db 1db 
Művészet, szórakoztatás, 

szabadidő nemzetgazdasági 
ágban 

  

1 db 

Kiskereskedelmi üzletek száma (db) 2017 

Élelmiszer vegyesüzletek és áruházak száma 

1 

Idegenforgalom 2014 
Egyéb (2009-ig magán) 

szálláshelyek vendéglátóinak 
száma összesen, 2014 [db] 

Egyéb (2009-ig magán) 
szálláshelyek férőhelyeinek 
száma összesen, 2014 [db] 

Egyéb (2009-ig magán) 
szálláshelyek külföldi 

vendégeinek száma, 2014 
[fő] 

6 31 199 
Egyéb (2009-ig magán) 

szálláshelyek külföldiek által 
eltöltött vendégéjszakáinak 

száma, 2014 [db] 

Egyéb (2009-ig magán) 
szálláshelyek vendégeinek 

száma, 2014 [fő] 

Egyéb (2009-ig magán) 
szálláshelyek 

vendégéjszakáinak száma, 
2014 [db] 

786 850 1696 
 
 
1.9.1. Gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 
 
Monoszló léptéke, nagysága – 100 fő alatti népesség, 745,2 ha közigazgatási terület – eleve 
korlátja a versenyképességnek. 
A szőlőkataszterbe tartozó terület max. 6-8 családi pincészet működéséhez lenne elegendő. Az 
általában közepes minőségű 18-22 AK értékű és csekély nagyságú szántóföld pedig hasonlóan 
kevés egy nagyobb mezőgazdasági vállalkozáshoz.  
Az erdők nagy része kiemelten védett magterületbe tartozik, ahol a gazdálkodás mellett a 
természetvédelmi szempontok a meghatározóak. Erre a védett, 340 ha nagyságú erdőterületre sem 
lehet fafeldolgozást vagy egyéb gazdasági tevékenységet alapozni. 
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Ugyancsak gond van a gyepterületekkel, a legelő, illetve kaszálórétekkel. A szomszédos Nivegy-
völgyben viszonylag jelentős számú állatot tartanak, ezért a legelők, kaszálók kifejezetten 
keresettek. A monoszlói területek pedig csak korlátozott számú állatnak elegendőek, de itt tudatos 
gazdálkodással van lehetőség fejlesztésre. Ehhez nagy mértékben hozzá segítene a legelő-erdők, 
fás-legelők visszaállítása. 
A település természeti adottságaitól viszonylag független a nagymértékben megnövekedett 
értelmiségi szellemi tevékenység, illetve ezen tevékenység gazdasági haszna. Ez azonban a 
településtervező ismereteivel, eszközeivel nem becsülhető meg és végső soron akár független is 
lehet a település méreteitől, s ugyanakkor jelentős fejlesztési hatást is indukálhat. 
Monoszló az utóbbi években, a turizmusban, a vendégfogadásban fejlődött igen sokat és ha sikerül 
a település értékeit, arculatát megőrizni, akkor ez gazdaságilag is versenyképessé teheti a falut, de 
csak akkor, ha mértéket tud tartani és jól meg tudja választani a befogadható fejlesztéseket. 
 
1.9.2. Ingatlanpiaci viszonyok 
 
 Az utóbbi öt évben igen jelentős változás következett be a Balaton-felvidéken. Az addig 
eladhatatlannak tűnő ingatlanok, lakóházak, présházak, földterületek iránt – a pénzintézeti kamatok 
csökkenését követően – jelentősen megnőtt a kereslet. A növekvő kereslet együtt járt az árak 
emelkedésével is. „Sajnos” ez a felértékelődés Monoszlót is elérte és vannak olyan földterületek, 
amelyekért olyan árat kérnek a tulajdonosaik, amely teljesen kizárja, hogy azokon az eredetileg 
mezőgazdasági rendeltetésű területeken a jövőben gazdaságos termelés - szőlőművelés, 
gyepgazdálkodás vagy szántóföldi művelés- follyék, mert oly magas az ár, hogy egy élet 
munkájával sem lehet a föld árát kigazdálkodni. Ez hosszú távon rendkívül kedvezőtlen, hiszen 
megszakítja a termelés folytonosságát, eltéríti azokat, akik hajlandók lettek volna még 
mezőgazdasággal foglalkozni és így átalakul a település, átalakul a táj és az üdülési funkció tovább 
erősödik. Ez pedig magával hozza a nyírott gyepes, zárt kerítésekkel körbevett steril birtokok, 
üdülőtelkek megjelenését a szőlőhegyeken is s ezzel párhuzamosan megszűnik az az együttélő 
közösség, amely többé-kevésbé még jellemezte ezt a szőlőhegyi világot, azaz megszűnik maga 
történeti értékű, páratlan szőlőhegyi kultúra. 
  Ezt részben a magas ingatlanárak idézik elő, ezért koncepcionális elv kell legyen, hogy jövőt nem 
szolgáló funkciókat Monoszlón a településtervezés szerény eszközeivel is vissza kell szorítani és 
mindenáron támogatni kell a táji értékeket fenntartó gazdálkodási tevékenységeket. 
 
 Települési 

szintű adat 
Új építésű lakások aránya (százalék) 

Lakások száma  
(KSH 2017. 01. 01.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59db 
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Lakásállomány 

 
A lakások és lakott üdülők 
komfortosság szerint (KSH 2011. 
népszámlálás) 
 

 
összkomfortos 
komfortos 
félkomfortos 
komfort nélküli 
szükség- és egyéb lakás 
 
 

 
18 
29 
- 
13 
- 
 

A lakások és lakott üdülők 
alapterület szerinti aránya (KSH 
Népszámlálás, 2011.): 
 

 
 
 
-29 m2 alapterületű lakás 
30-39 m2 alapterületű lakás 
40-49 m2 alapterületű lakás 
50-59 m2 alapterületű lakás 
60-79 m2 alapterületű lakás 
80-99 m2 alapterületű lakás 
100- m2 alapterületű lakás 
 

 
 
 
0% (- db) 
5,0% (3db) 
15,0% (9db) 
8,33% (5db) 
33,33% (20db) 
18,33% (11db) 
20,0% (12db) 
 

Közüzemi ivóvízvezeték-, és 
közcsatorna-hálózatba 
bekapcsolt lakások száma (db) 
(KSH, 2016) 

ivóvíz: 
59 
 
csatorna: 
59 
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Közüzemi ivóvízvezeték és 
szennyvízgyűjtő- hálózat hossza 
(km) 
(KSH, 2016) 

ivóvíz: 
2 
 
csatorna: 
4 

 

Közműolló (százalék) 

Háztartási villamosenergia- 
fogyasztók száma (db) 
(KSH, 2016) 

135  

Villamosenergia- fogyasztók 
száma (db) (KSH, 2016) 

150  

A kisfeszültségű villamosenergia-
elosztóhálózat hossza (km) 
(KSH, 2016)  

3  

Háztartási villamosenergia fogyasztás 1000KWh/fő 

Háztartási gázfogyasztók száma 
(db) (KSH, 2016)  

33  

Összes gázfogyasztók száma 
(db) (KSH, 2016) 

36  

Az összes gázcsőhálózat hossza 
(km) 
(KSH, 2016) 

6  
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Háztartási gázfogyasztás (1000 m3/fő) 

 
 

 

2.9.2.1.  Ingatlanpiaci kereslet-kínálat 

 
A lakóingatlanok négyzetméterárainak alakulását 
mutatja a következő térkép 2018 júliusában 
 
 
 
 
 
 
 
(forrás: http://www.ingatlannet.hu/statisztika/Monoszló) 

 
A jelenlegi ingatlan kínálat Monoszlón csekély. Az Újhegy felett eladó az un. Orbán pince egy 
kétszintes műemlék présház. A présházat évtizedek óta nem használják és gyakorlatilag teljesen 
körbenőtte az erdő.  Mivel földterület alig tartozik hozzá gyakorlatilag a 6,5 millió ft ár egy nem 
hasznosítható, igen nehezen megközelíthető, erdővel teljesen körbevett présházért soknak tűnik. 
Egy szintén kis telken álló felújítandó belterületi házat árulnak, ahol a bővítés nem lehetséges 6,7 
millió forintért.  
A Hegyestű külterületén, a zártkerten, azaz a kertes mezőgazdasági területén kívül – nyílt karszt 
területen- ahol a kialakult állapot megváltoztatása rendeletileg tilos - 4,76 millió forintért árulnak egy 
nem beépíthető, osztatlan közös tulajdonú, rendkívül nehezen megközelíthető bozótos 
gyepterületet!  A tulajdonrész nem egészen egy hektár nagyságú. 
A vizsgálati szövegben jeleztük, hogy -2018 júliusában- meghirdették eladásra a „Magyar 
Provence” -nak kikiáltott levendulást külterületen, a Boncsos-dűlőben.  A 2877 m2-es, azaz alig 
negyed hektár nagyságú területért és a rajta lévő egyszerű házért – a hirdetés szerint 175 m2 
nagyságú az épület összterülete- 160.000.000, azaz százhatvan millió forintot kérnek, tervezői 
vélemény szerint, a tényleges érték többszörösét! 
Még ennél is többe kerül egy belterületen lévő, 300m2 nagyságú, 1700 m2-es telken lévő jó 
állapotú ház, az udvarban kerti medencével. A padlófűtéses, 5 szobás ház ára 165.000.000 ft, azaz 
százhatvanöt millió forint. 
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Ezen hirdetések után nem lehet és értelmetlen is bármi féle trendet és négyzetméter árat 
meghatározni, bármilyen következtetést levonni és különösen a szőlőkultúra, a tájban folytatott 
mezőgazdasági és kertészeti kultúra megújulásáról álmodozni. 
 

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása 

 
1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás 
 
Monoszló Község Gazdasági Programja 2015-2019-ig tartó időszakra szól. A program alap 
célkitűzése, hogy a múlt értékeinek megőrzésével, a jelen lehetőségeinek kiaknázásával biztosítsa 
a község és polgárainak jövőjét. Biztosítsa a település működőképességét, a szükséges gazdasági 
alapok megteremtésével. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása, a 
takarékosság, a gazdaságosság és hatékonyság elveinek figyelembevételével valósul meg. 

2.10.1.1. A vagyoni helyzet 

 
Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következő: 
 

Vagyonelem megnevezése 
Ingatlan 

db száma 

Az összes 
vagyonból a 

vagyon 
részaránya 

% 
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a 
kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon) 

140 86 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel 
értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon) 

10 6,2 

Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és 
megterhelhető) 

12 7,4 

 

 Forgalomképtelen vagyon a helyi közutak és műtárgyaik, a járdák, ravatalozó, temető 
parkolója, buszmegálló, árkok területei. 

 Korl. forgalomképes vagyon az önkormányzat intézményei, az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló intézmények (képviselő-testületi döntés szükséges az eladásukhoz): sportpálya, 
vízmű területei, Kultúrház, Községháza, Óvoda, garázs, Hősi emlékmű, szennyvízcsatorna 

 Az üzleti, forgalomképes vagyon mindazon vagyontárgy, amely nem tartozik a törzsvagyon 
körébe: gazdasági épület, beépítettlen földterületek, élelmiszerbolt, raktár, falukemence 

 

Vagyonkezelés, vagyongazdálkodás 

 
Monoszló Község Önkormányzata a 28/2009. (XI.01.) rendeletében (módosította a 12/2013. (XII. 
31.) önkormányzati rendelet) az Önkormányzat tulajdonát képező 6db családi házzal beépíthető 
építési telek értékesítésének elveiről rendelkezik. A település célja, hogy kedvezményes áron 
juttassa ingatlanhoz azon 45 év alatti fiatal házas monoszlói állandó lakosokat, akik továbbra is 
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Monoszlón kívánnak letelepedni gyermekeikkel. Az ingatlanokra az önkormányzat a beépítési 
kötelezettséget ír elő és azokat 10 éven át állandó lakásként kell használni. 
 

2.10.1.2. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák 

 
Helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2018. évben 

 Az életpálya-modell 2013-ban indult, első négyéves szakaszának befejezésével megszűnik 
az óvodapedagógusok 9-12 havi kiegészítő bértámogatása. Az óvodapedagógusok 
minősítéséből adódó többletkiadásokat kompenzáló 2018. évi központi támogatás egy főre 
jutó, éves összege mind az alapfokú, mind a mesterfokú végzettségű pedagógusok 
esetében hozzávetőlegesen 5%- os csökkenést mutat az előző évi előirányzatokhoz képest. 

 a központi költségvetés a mini bölcsődék kialakításának támogatására fejlesztési forrást 
tartalmaz 

 Több gyermek lesz jogosult ingyenes étkeztetésre – még több forrás jut a 
gyermekétkeztetés biztosítására.  

 Az intézményi gyermekétkeztetés támogatása tekintetében a konyhai dolgozók éves, 
fajlagos bértámogatásának emelkedése miatt várható támogatás-növekedés. 

 a fejlesztési források az önkormányzati konyhák és étkezők fejlesztésére 
 az általános működési támogatáson belül a 2018. évi törvényjavaslat az alacsonyabb 

jövedelmi helyzetű önkormányzatok számára kedvez: a két legalacsonyabb jövedelmi 
kategória tekintetében a kiegészítés mértéke 36%-ről 45%-ra, illetve 18%-ról 20%-ra nő 

 A 2018. évi tervezetben továbbra is szerepel az államháztartási adatszolgáltatásokat 
időben, és kiváló minőségben teljesítő települési önkormányzatok dolgozóinak ösztönzése. 

 
Központi költségvetésből származó bevételek  

Települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek 
A települési önkormányzatot illeti meg: 

a) a gépjárműadó 40%-a, és 
b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó 

bevétel 100%-a. 
c) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni — a települési önkormányzat által 

beszedett — személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési 
önkormányzatot illeti meg. 

d) magánszemélyek kommunális adója: 
e)  iparűzési adó 
f) talajterhelési díj 

A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek 
A települési önkormányzatot illeti meg: 

a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-
a, 

b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési 
önkormányzat területén — a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel 
összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével — kiszabott, és 
abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a, 
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c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (l) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott 
szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési 
számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a, 

d) közlekedési szabályszegés: kiszabott közigazgatási bírság behajtásából, illetve 
végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési 
önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította 

A költségvetési törvény által meghatározott feladat-finanszírozáshoz kapcsolódó bevételekből az 
alábbi jogcímeken és tartalommal részesül az önkormányzat: 
 

 Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati 
feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E 
helyi közügyek ellátását 2018-ban is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző 
feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – 
általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az 
önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve 
az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása. 

 Az Önkormányzati elszámolások előirányzatáról kerül kifizetésre többek között egyes 
önkormányzatok által törvény alapján folyósítandó ellátás (pl. lakásfenntartási támogatás, 
adósságcsökkentési támogatás stb.) támogatása, a lakossági közműfejlesztési támogatás 
is. 

 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen a 
költségvetés a 2017. évivel azonos összegben, továbbra is forrást biztosít az alacsony 
jövedelemtermelő képességű települések olyan szociális jellegű kiadásaihoz, amelyek 
finanszírozása máshonnan nem megoldható. E támogatás biztosít fedezetet például a 
közfoglalkoztatás máshonnan el nem ismert költségeihez, az alapszolgáltatások önrészéhez 
vagy a települési támogatások kifizetéséhez. 

 A 2018. évben az önkormányzatok egyéb kiegészítő támogatásai az alábbi célcsoportoknak 
megfelelő előirányzatokra tagozódik.  

o Külön jogcímen jelenik meg az Önkormányzatok rendkívüli támogatása. E 
keretösszeg szolgál a települési önkormányzatok – kizárólag egyedi problémák 
kezelésére irányuló – kiegészítő jellegű rendkívüli támogatásának forrásául.  

o Az Önkormányzati elszámolások előirányzata szolgál valamennyi, a települések 
előző évekről származó működési és fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos 
elszámolásainak rendezésére. 

2.10.1.3. Monoszló község költségvetése 

 

Monoszló Község Önkormányzata 2018. évben 55.352.558 forinttal gazdálkodik. 

 
Az Önkormányzat 2018. évi összesített költségvetése 
 

 a) költségvetési bevételek 35.003.496 Ft, 
 b) finanszírozási bevételek 20.349.062 Ft, 
 ba) ebből belső hiány összege/maradvány 20.349.062 Ft, 
 bb) külső hiány összege 0 Ft, 
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Monoszlót megillető átengedett bevételek: 
 

Kivetett iparűzési adó (2018) nettó árbevétel 1,8%-a, napi átalány 3000Ft/nap 

Idegenforgalmi adó (2018) tartózkodási idő utáni 200 Ft/nap 

Építményadó (lakás) 700Ft/m² 

Telekadó 20 Ft/m² 

Magánszemélyek 
kommunális adója (2018) 15000 Ft/év 

 
Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 4 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves 
létszám előirányzatát 2 főben állapította meg a Képviselő-testület. 
 
 
1.10.2. Az Önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 
  
A zöldfelületeket, közterületet a falugondnokság tartja fent közalkalmazottak segítségével. 
 
 
1.10.3. Gazdaságfejlesztés, foglalkoztatáspolitika, lakás és helyiséggazdálkodás, 
intézményfenntartás 
 
Az eddig értékelt fejezetekben leírtuk, hogy az Önkormányzat nem folytat gazdaságfejlesztési 
tevékenységet. Az elnyert támogatásokkal kedvezőbb, vonzóbb települési környezetet és kulturális 
adottságokat hoztak létre. 
A foglalkoztatáspolitika az államilag támogatott közfoglalkoztatást, közmunkások alkalmazását 
jelenti. A falugondnok irányításával a változó (2-4 fő) létszámú közmunkások tartanak rendet a 
közterületeken, ápolják a közterületeket és a temetőt.  
A falu kifejezetten gondozottnak nevezhető. 
 

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások  

 
Monoszlón a közmű közszolgáltatások közül van elektromos áram, folyóvíz, szennyvízhálózat és 
vezetékes gázellátás.  
Az Önkormányzat a falugondnokság segítségével tartja fenn a közterületeket, közparkot, valamint a 
református Egyház segítsésével a temetőt. 

 c) költségvetési működési célú kiadások 29.209.162 Ft, 
 d) működési célú tartalékok 4.200.909 Ft, 
 e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 16.337.868 Ft, 
 f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 5.000.000 Ft, 
 g) finanszírozási kiadások főösszege 604.619 Ft, 
 h) bevételek és kiadások főösszege 55.352.558 Ft. 
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A Falugondnokság mikrobusza viszi orvoshoz (Zánka) a betegeket és szintén a gondnokság segít a 
bevásárlásban, egyéb hivatali ügyek intézésében. 
Tekintettel arra, hogy a falu népessége kicsi, így a fiatalabb önellátó családok és a falugondnokság 
megoldják a felmerülő lakossági igényeket. 
Az Önkormányzat által rendelkezésünkre bocsátott 2018. augusztus 3-i kimutatás szerint Monoszló 
község településüzemeltetési szolgáltatásai a következők: 

1 Falugondnoki szolgálat 
2 Óvodai ellátás Zánka, Balatonszepezd, Monoszló IT közösen 
3 Orvosi ellátás (Köveskál, Szentbékálla, Mindszentkálla, Balatonhenye, Monoszló) 
4 Védőnői szolgálat 
5 Fogorvosi ellátás (Zánkán EüIT keretein belül) 
6 Temető fenntartás (Megállapodás alapján Monoszlói Református Egyházközség Monoszló, 

Templom u. 10.) 
7 Szociális ellátás BSZAK Balatonfüred 

Önként vállalt feladat: Monoszló vegyesbolt üzemeltetés 
 

1.12. Táji és természeti adottságok vizsgálata 

 
A Balaton-felvidék a Balaton vízszintje fölé 110-300 méter magasságban emelkedő permi és triász 
kori üledékekből álló fennsík, amelynek változatos a domborzata és a szerkezeti mélyedésekben 
termékeny medencék láncolata alakult ki. 
A Csicsói (Nivegy)- medence szomszédságában helyezkedik el a Káli medence keleti részeként a 
kicsiny Monoszlói medence. 
A Tói (Temetői)-hegy, Taróra, Kőhegy, Hangyás-erdő, Alsó-erdő (Hegyestű), Horog-hegy erdei és 
hegyvonulatai által körbeölelt medence közepén fekszik a Heves-forrás mellé települt falu. 
Sajátossága, hogy a falu a tájban távolról nem látható, nem tárul fel, mert délről a Hegyestű. 
Hangyás-tető, Horogi-hegy 300 méter magasságot meghaladó erdős gerincei zárják el a rálátást, 
kelet felől pedig a Csicsó és Monoszló közötti kapui dombhát, valamint a Kőhegy erdei takarják el a 
falut. Északról a Tói-hegy, Taróra szintén jóval 300 méter feletti fennsíkja bújtatja el a házakat. 
Nyugat felől pedig a Pangyér kissé alacsonyabb, ám a belterületnél magasabban fekvő erdős 
sipkája látszik.  
A környező tájból így csak Balatonhenye kajori részéről, illetve a Fekete-hegy felső, keleti-délkeleti 
részéről van lehetőség rálátni a falu egyes részeire.  
Még egészen közelről sem tárul fel a falu, mert a Balaton, Zánka felől érkezők elől a Nagykő 
tömege takarja az épületeket. Csak az Új-hegyi, illetve a csádéi és a tarórai dűlő egyes részeiről 
látható egyben a település. Monoszló tökéletesen belesimul a tájba és ezt, azaz a vizuális integritás 
szempontrendszerét, a tervezett fejlesztéseknél, bővítéseknél feltétlenül figyelembe kell venni. 
 
1.12.1. Természeti adottságok 
 
Éghajlat 
A Káli medence földrajzi szempontból változatos képet mutat. A medence keleti részén fekvő 
Monoszlón a közvetlenül a falu belterülete mentén, közepes magasságú (225-235m) sík területek 
találhatók, míg a településtől távolodva magasabb térszínű enyhébb és meredekebb domboldalak, 
dombok, völgyek alkotják a domborzatot. 
Monoszló a Káli-medence legmagasabban fekvő települése, egyedül Balatonhenye egyes részei 
fekszenek hasonló magasságban. 
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A vidék éghajlata a kontinentális és az óceáni közötti átmeneti jellemzőket mutatja, mérsékelten 
meleg, mérsékelten száraz, kiegyensúlyozott, kellemes. A Monoszlói medence egy árnyalattal 
hűvösebb a Káli-medence nyugatabbra eső részeinél. 
 A domborzati adottságoktól függően – kitettség, magasság, meredekség – a kistájon belül lehetnek 
kisebb különbségek, de északról a Bakony hegység által védett délies kitettségű területekre a 
szubmediterrán klíma jellemző. 
Az évi hőmérséklet az utóbbi évtizedekben 9,9-10,3 °C körül van. Az évi napfénytartam 2000-2030 
óra, magasabb az országos átlagnál. Az évi átlagos csapadékösszeg 600-650 mm, amelynek 
nagyobb része kb. 350-380 mm a nyári félévben esik le. A hótakaros napok száma átlagosan 30-
32. Az utóbbi évtizedben a legkevesebb és a legtöbb csapadékot hozó évek között több száz mm 
különbség van (lásd pl. 2014-es év).  
Szélsőségesen meleg időjárás esetén a nyári hónapokban a szárazság a karsztos területeken 
jelentős terméscsökkenést okoz. 
Az uralkodó széljárása az észak, északnyugati. Mérsékelten széles vidéknek nevezhető.  
Az éghajlati adottságok, a hőmérséklet, a megfelelő kitettségű lejtők kifejezetten kedvezőek a 
szőlő-, és a gyümölcstermesztés számára. 
 
Geológia 
A Káli-medence geológiai felépítése változatos. Az idős geológiai képződményeken változó 
vastagságú mészköves rétegek helyezkednek el. 
A Monoszlói-medencét északról egy magas, 330-350 m rögös kiemelkedés a Tói-hegy, Taróra 
karbonátos kőzetekből álló fennsíkja zárja le. 
Délről a Hangyás-tető és a Horogi-hegy mészkővonulata emelkedik, s középen a mészkőrétegen 
áttörő csúcsos bazaltvulkánnal, a Hegyestűvel. A pliocénban megindult bazaltvulkánosság terméke 
a Hegyestű bazalthegye, s az itt kialakított geológiai bemutatóhelyen a látogatók tízezrei ismerik 
meg a földtörténeti folyamatokat, a Káli-medence geológiai jellemzőit. 
Talaj 
A változatos kőzettani felépítésből és a sokféle morfológiai adottságokból a növényzet borításból és 
a jellemző vízhatásból a talajok számos típusa alakult ki. 
Találunk köves-sziklás váztalajt, földes kopárokat, rendzina talajokat s vannak termékeny barna 
erdőtalajok és réti talajok is. 
Monoszló közigazgatási területe 225 és 360 méter tengerfeletti magasságban terül el.  
 A délies lejtőkön nagy területen fordulnak elő barna erdőtalajok. A jellemzően mészköves 
területeken az erdőtalajok rétege vékony, humusztartalmuk vegyes. 
 
Vízrajz 
Monoszló viszonylag gazdag élővizekben. 
Meghatározó vízfolyása a Horogi-séd.  
A közvetlenül a falu mellett eredő patak, a Horogi völgyön végigfolyva a Hegyestű alatt keletnek 
kanyarodva elhagyva a Káli-medencét Zánkánál torkollik a Balatonba.  Több kisebb ágból 
formálódik, és ismereteink szerint a Heves-forrás, a Kávás-kút és a Kis-kút források vize táplálja a 
felszínre hulló csapadék mellett. 1-1,5 kilométer hosszan a faluban, illetve közvetlen környékén laza 
alluviális üledéken folyik, majd a Hegyestű és a Horogi-hegy közötti hegyszoroson vágja át magát 
közel 1 km hosszan. E mészkőben képződött völgy alján a karsztosodó kőzetben gyorsan el tud 
szivárogni a víz, így csak nagyobb csapadék esetén él a patak ezen a szakaszon. 
Hegyi-tó. 
A Káli-medencében több helyen is található a hegyek, platók lefolyástalan mélyedéseiben kisebb 
vízfelület, tó. Monoszló felett a Tói-hegy (Taróra) tetején van egy kb. 100 méter átmérőjű, kissé 



Monoszló község településrendezési eszközök felülvizsgálata 2018. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

- 45 - 

megnyúlt alakú lefolyástalan mélyedés. Egykor nyílt víz borította, de ma már erősen időszakos 
jellegű a vízborítás. 
Monoszlón a Nemzeti Park hat forrást említ. Ezek közül a legismertebb a belterület nyugati szélén, 
a Zsabai rét északi peremén lévő Heves-forrás A Pangyér felé vezető dűlőúttól délre található 
néhány magas nyárfa árnyékában, egy tíz méter átmérőjű, egy méter mélységű gödör, amelyben 
néhány dm mély iszapos pangó víz van. Egykor ez volt a Horogi-séd egyik fő táplálója. 
Csapadékos időjárás esetén a víz átlépi a kivezető földküszöböt és elfolyik dél felé. Nevét arról 
kapta, hogy a forrás télen sem fagy be. 
A Kis-kút, másnéven Boncsos-kút, a falutól 150 méterre keletre található a Boncsos-dűlőben. 
Foglalt, fedett állandó vízhozamú forrás. 
Kávás-kút a Csiscó felé vezető út mentén a falu szélétől mintegy 400 méterre található, a Boncsos 
északi tövében.  Növényzettel körbenőtt, vízhozamáról nincsenek adataink. 
Névtelen forrás. A falutól délre, a Nagykő mögötti részen, a bekötőúttól mintegy 100 méterre 
nyárfákkal árnyékolt kis nedves gödör emlékeztett az egykori forrásra.  
Összefüggő talajvízszint Monoszló területén csak az alacsonyabb részeken a faluban és környékén 
fordul elő 2-4 méter mélységben. 
 
Növény és állatvilág 
Monoszló területén a szőlő ültetvények, szántó és gyep területek, valamint a keménylombú erdők 
váltakoznak, de az Újhegy felett a Tarórán, a tájban kifejezetten idegen fenyes is előfordul. A 
mozaikos tájszerkezet és a kevésbé intenzív használat gazdag élővilágot fogad be. 
A gyepes területeken jellemző a botanikai értékek és a bogárvilág gazdasága. 
A Káli-medence a Pannóniai Flóratartomány (Pannonicum), Dunántúli Középhegység Flóravidék 
(Bakonyicum), Balaton-vidék flórajárásához (Balatonicum) tartozik. A nagyon heterogén kőzettani, 
talajtani, geomorfológiai és vízellátottságbeli adottságok miatt rendkívül sokszínű flóra és edafikus 
asszociációkban gazdag vegetáció alakult itt ki.  
A medence különböző élőhelyein az atlantikus és szubmediterrán hatások érvényesülése eltérő 
mértékű. A mészkő és dolomit területek a Balaton-felvidék keletibb területeihez hasonlóan inkább 
szubmediterrán karakterűek, míg a bazalt és homokkő területeken sok helyen még az atlantikus 
klímahatások növényvilágban megnyilvánuló sajátosságai is kifejezettek. A meszes alapkőzetű 
dombokon, hegyeken a mészkedvelő tölgyesek uralkodnak, a bazalthegyekhez hasonlóan kisebb 
arányban cseres-tölgyesekkel. A mélyebb völgyekben extrazonális gyertyános-tölgyesek is 
felismerhetők. 
A Horogi-völgy peremén fragmentális elegyes karszterdőben megtalálható a ritka Viola collina. A 
Káli medencében 80 védett növényfaj él, amelynek több mint fele Monoszló területén is 
megtalálható. 
A Monoszlón is előforduló erdőtársulások rövid bemutatása 
Cseres-tölgyesek.  
A Káli medence legelterjedtebb zonális fás társulása. Bazalt, mészkő, dolomit alapkőzetű hegyek 
platóin, hullámos térszínű hegytetőkön és lankás lejtőin fordul elő. A Káli medencében a cser 
optimumon van. Állandó kisérő a cser mellett a kocsánytalan tölgy. Cserjeszintje erős fagyal, 
egybibés galagonya és virágos kőris alkotja. A boróka jelenléte a hajdani erős legeltetésre utal. 
Monoszlón a Kőhegy északi lejtőjén, valamint az Agyagosban, a Csádé felett a Taróra délkeleti 
lejtőjén voltak jelentősebb borókások. 
Mészkedvelő- tölgyesek. 
 A cseres-tölgyes mellett a legjellemzőbb zonális társulás. A hegyek déli kitettségű, meredekebb 
lejtőin fordul elő. Jó állapotú például a Taróra-hegyen lévő állomány. 
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Alacsony záródású (60-70%), laza erdők, amelyek idősebb korukra 10-15 méter magasságot érnek 
el. A laza állomány miatt a fényt a koronaszint mindig beengedi, ezért tele van szubmediterrán 
flóraelemmel (molyhos-tölgy, virágos kőris, húsos som, cserszömörce erdei gyöngyköles stb.). 
Gyakori benne a barkócaberkenye, a vadkörte, a mezei juhar és a nagylevelű hárs is. Monoszlón a 
Tói-hegy, Horog-hegy, Pangyér erdeiben, illetve Alsó-erdő és a Felső-erdő területén egyaránt 
megtalálható. 
A gyertyános bükkösök extrazonálisan vannak jelen, elsősorban a bazalthegyek meredek északi 
lejtőjén. Monoszlón azonban karbonátos alapkőzeten is előfordul. A szigetszerű előfordulás itt 
középmély rendzionán, fődolomiton található. Legfeljebb 20-25 méter magasak, záródásuk 90-
100%.  
Állatvilág. 
A Káli-medencét a tágabb állatföldrajzi egységre a Balaton-felvidékre jellemző termo- és xerofil 
fajok jelentősebb részaránya jellemzi. A különböző alapkőzetű hegyekkel ölelt medence változatos 
élőhelyigényű, különféle fajok együttes jelenlété teszi lehetővé. 
Az évezredek óta emberi behatás alatt álló medencében megtalálhatjuk az extrém szárazság és 
melegkedvelő fajokat is, ugyanakkor az északi peremhegyek spontán jellegű hatások által is 
érintettek. A gazdag állatvilágban kiemelt figyelemmel kell lenni a fehér gólyára, a héjára, karvalyra, 
vörösvércsékre és az egerészölyvre is. 
 
 
 
1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 
  

2.12.2.1. Monoszló tájtörténet vizsgálat 

 
A Balaton-felvidék középső része az őskor óta folyamatosan lakott volt. A kőkorból, a bronzkorból 
és a vaskorból előkerült régészeti leletek is ezt bizonyítják. A rómaiak több száz évig tartó uralmuk 
alatt sűrűn benépesítették a Balaton környékét. Adatok vannak arra, hogy a légiók vezérei, 
Pannónia patriciusai, nyaraló telepeket létesítettek a tó partján és a szőlőtermesztésre alkalmas 
területeken már ekkor művelték a szőlőt. 
 A IX, század végén a Balaton középső része Kál-harka szállásbirtoka lett. A Kál nemzetséghez 
tartozó Koppány lázadásának leverését követően a király elkobozta a nemzetség területeit és azok 
királyi, királynéi birtokok lettek. 
Monoszló népességét is királyi udvarnokok, azaz a várszervezethez tartozó királyi népek és 
szabadokból álló várjobbágyok alkották. A Hegyestű csúcsán talált falgyűrű maradványok azt jelzik, 
hogy itt a kora Árpád korban vár állott. 
 Monoszló első említése 1252-ből való.  Az eredetileg román stílusú templom a XII. vagy a XIII 
században épült. A templom akkor három településből álló falubokor központi helye volt. 
A XIII. századtól megerősödtek az egyházi birtokok és a Káli -medencében is több falu a veszprémi 
püspök fennhatósága alá került. Voltak nemesi falvak is, Monoszló ezek közé tartozott, csak 
részben állt herceg Esterházy földesúri fennhatósága alatt. 
Önkormányzatát a falu maga választotta, a nemesek együttesen gyakorolták a földesúri jogokat és 
tulajdonuk, telkeik alapján részesültek a közös jövedelmekből. A választott testület a 
gazdálkodással járó rend fenntartásával, a legelőhasználat szabályozásával, a közrend 
fenntartásával, a közösség vagyonának és jövedelmének kezelésével foglalkozott, s így biztosította 
a szabadparaszti fejlődés lehetőségét polgárai számára. Kiváló példája volt a korai 
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polgárosodásnak ez a nemesi községi autonómia, amely a parasztnemeseket részesítette a 
nemesi demokrácia áldásában /1871-ben szüntették meg a nemesi önállóságot/ 
A török időben a falu elnéptelenedett és csak a XVII. század közepétől települt újjá. A XIX. század 
első fele a település fénykorának nevezhető, de később, a század második felében épült 
lakóházak, présházak is a jólétről, igényességről szóltak. Ebben az időben a falu népessége 
tartósan 500 fő felett volt/ a mai népességnek ez több mint ötszöröse!/ és az emberek 
szőlőtermesztésből, mezőgazdasági termelésből éltek. 
1938-ban a Hegyestű bazaltkúpján kőbányát nyitottak, s ez jelentős változást hozott a település 
tájhasználatában. A szocialista mezőgazdaság Monoszlón is megszüntette a föld magántulajdonát 
és a közös gazdálkodást erőltette. A kezdetben önálló helyi termelőszövetkezetet az összevonások 
eredményeként a zánkai Magyar Tenger Tsz kebelezte be. 
A történelmi változás a tájhasználatban is megmutatkozott. A közös gazdálkodás nem tudott 
ügyelni a részletekre, az egyedi értékekre, és a közösben elvégzendő munka nem is igényelt 
mindig sajátos ismereteket. Számos egyedi tájérték, korábban gondozott tájrészlet tűnt el, 
megváltozott a tájkép és korábbi időkben mindennap használt fogások, tevékenységek felejtődtek 
el. 
A rendszerváltást, a föld magántulajdonának visszaállítását követően sok mindent újra kell tanulnia 
annak, aki gazdálkodni szeretne.  Az elmúlt negyedszázad azonban azt mutatja, hogy az üdülési, 
nyaralási funkció kerül Monoszlón is előtérbe. A szőlőterület egyre kisebb, egyre kevesebb az 
árutermelő szőlő, s alig van működő mezőgazdasági vállalkozás. 
 

2.12.2.2. Tájhasználat értékelése 

 
Monoszló tájhasználatának alakulásáról a korabeli térképek adnak hitelesnek elfogadható képet. 
 
Első katonai felmérés (1763-1787) 
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Az Első katonai felmérés a XVIII század második felében készült. E térképen a falu belterülete két 
részből tevődik össze. Az északi rész a hídon 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 
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 vízimalmot 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 későbbi 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. 
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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 színnel az 
épületeket is ábrázolja 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 
visszaadja 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. 
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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 – lásd 
Pasztovszky borkúria- a csodálatos régi épületet 
belülről 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. 
 
 
1.12.3. Monoszló védett, védendő táji, természeti értékei, területei 

2.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

 
Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) Monoszló teljes területét tájképvédelmi        
szempontból kiemelten kezelendő övezetbe sorolja. 
A Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési terve tájképvédelmi szempontból kiemelt övezetbe a 
falu belterületét keletről és északról körbevevő területeket sorolja így az Új-hegy, a Csádé, a Kapui 
völgy és a Boncsos dűlő területét, valamint nyugat, délnyugat felől a Pangyér szőlőterületeit és a 
szőlők körüli gyep és szántó területeket. Természetesen ebbe a kiemelten kezelendő övezetbe 
tartoznak a Hegyestű szőlő és gyep területei is. 
 

2.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre 
tervezett terület, érték, emlék 

 
Monoszló település a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területébe tartozik. 
  

2.12.3.3. Országos védelem alatt álló terület 

 
Monoszló település területét érinti a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 31/1997(IX.23.) KTM 
rendeletével kihirdetett védett természeti területe. A rendelet szerint Monoszló teljes kül- és 
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belterülete a Nemzeti Park területébe tartozik. A rendelet mellékleteiben felsoroltak szerint a 086/1-
2 hrsz 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 Monoszlón fellehető 
források, melyek a törvény 28.§ (5) bekezdése értelmében, mint természeti értékek, országos 
jelentőségű természeti emléknek minősülnek.  
A vizsgálat 1.12.1. Természeti adottságok fejezetben ismertettük a Monoszlón fellelhető forrásokat.  
 
Az említett törvény 15.§ -ban szereplő természeti területeken – erdő, gyep, nádas – kiemelt 
figyelmet kell fordítani a tájkép, a természetes életközösségek és élőhelyek megóvására és csak a 
törvényi előírásoknak megfelelő tevékenységek folytathatók. 
Természeti terület valamennyi olyan földterület, amelyet elsősorban természetközeli állapotok 
jellemeznek. Természetközeli állapotú az az élőhely, tájrészlet, terület, amelynek kialakulására az 
ember csekély mértékben hatott, a folyamatokat az önszabályozás jellemzi és közvetlen emberi 
beavatkozás nélkül is fennmaradnak. 
 Az OTÉK (253/1997(XII:20.) Korm. rendelet szerint a mocsár, nádas és a sziklás terület 
természetközeli területnek minősül, amely területeken épületet elhelyezni nem lehet.  Monoszlón a 
Hegyi-tó területe minősül mocsárnak. (0200/7 hrsz) 
 
 A természet védelméről szóló – többször 
említett – törvény 19.§ (3) bekezdése 
rendelkezik a nyílt karszt területek jegyzékének 
elkészítéséről. A törvény szerint a nyílt 
(fedetlen) karsztos kőzetekből álló felszínen a 
karsztos kőzet ill. a karsztvíz szennyezése vagy 
állapotának jogellenes megváltoztatása tilos.  A 
miniszter a KvVM tájékoztatóban 2005-ben 
közzétette a nyílt karsztterületek jegyzékét. A 
Közleményben szereplő helyrajzi számos listát 
közzé tesszük azzal a tervezői megjegyzéssel, 
hogy a lista feltehetően kiegészítésre szorul –a 
0200/3 hrsz-ú erdőterülettel -, hiszen a Tói-hegy 
teljesen azonos, plató jellegű területének csak a 
fele (!) került bele a jegyzékbe. Amennyiben az 
illetékes szakhatóságok, valamint a NP nem 
véleményezik ezt a kiegészítést akkor ennek 
megfelelően szabályozzuk a külterületet. 
 8002-2005 (MK 138) KvVM tájékoztató 
Monoszló  
028, 041/8, 041/10-12, 041/25-26, 046/3, 057, 
058, 059, 060/1, 060/3, 061, 068/1-2, 069/1-2, 
070, 099/2, 0100, 0101/1-22, 0102, 0103/1, 
0103/3, 0103/6-10, 0103/22, 0106, 0107/1, 
0107/7, 0108, 0111, 0112/2, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118/1-3, 0119/1-5, 0120, 0121, 0122, 
0123, 0124/1-2, 0125, 0126, 0127, 0128, 0131/1-2, 0132/1, 0132/3-6, 0133/2, 0135/1-2, 0144/2-6, 
0144/13-15, 0160, 0162, 0164, 0177/9-10, 0194, 0197, 0198, 0199. 
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2. ábra Ökológiai hálózat a Balaton-felvidéki Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján 

2.12.3.4. Országos Ökológiai Hálózat övezetei  

 
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 a OTrT 13., 17-19 §-ai 
szabályozzák. 
Meg kell jegyeznünk, hogy az 
elfogadás alatt álló 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. 
 
 

2.12.3.5. Egyedi tájértékek 

 
A természet védelméről szóló törvény 6.§-a szabályozza az egyedi tájértékekre vonatkozó 
feladatokat. Monoszló község területére a NP elkészítette az egyedi tájértékek listáját, amelyet 
mellékelünk. A tervezés és az egyeztetés során elképzelhető, hogy ezen lista   bővül ám 
tisztázandó, hogy a településképvédelmi rendelet és településrendezési terv közül melyik illetékes 
az egyedi tájértékek rögzítésére.  
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S
or

sz
ám

 
 

Név 
EOV 
koordináta 
(NY-K) 

EOV 
koordináta 
(D-É) 

Tipizálás Pontos helyszín Hrsz  
Kor, 
keletkezés 
időpontja 

Állapot, 
állag 

Veszélyeztetettség

7 

Paplak és 
gazdasági 
épület 542661 174317      Lakóépület Templom u. 190 1785 Kiváló

Nem 
veszélyeztetett

8 
Református 
templom 542643 174297      Templom Templom u.  191/2 1476 Jó

Kis mértékben 
veszélyeztetett

9 Lakóház 542598 174294      Lakóépület Templom u. 20. 202/2 XIX. sz. Kiváló
Nem 
veszélyeztetett

10

Idős somfa a 
templom 
kertben 542627 174311      Faegyed Templom kert 191/1 Kb. 150 év Jó

Kis mértékben 
veszélyeztetett

11 Ó-temető 542376 174640   Temető Temető 018 XVIII. sz. Jó
Kis mértékben 
veszélyeztetett

12
Egyházi 
pince 542758 174626      Pince

Újhegy-Egyház 
pince 403 XIX. sz. Jó

Nem 
veszélyeztetett

13 Orbán pince 542662 174851      Pince
Újhegy-Orbán 
pince 0200/2 XIX. sz. Jó

Kis mértékben 
veszélyeztetett

14 Hegy-tó 542669 175535

   Állóvízhez 
kapcsolódó 
képződmény Felső erdő 0200/7

Nem 
értelmezhető. Jó

Kis mértékben 
veszélyeztetett

15 Károly pince 543050 174469      Pince
Csádé-dűlő, 
Károly pince 1025 XIX. sz. Jó

Kis mértékben 
veszélyeztetett

16

Házi 
berkenye, 
borókás 
legelőn 543541 174594      Faegyed Kő-hegy 0164 Kb. 80 év Jó

Kis mértékben 
veszélyeztetett

16     Fás legelő  

17 Kávás kút 543992 174555   Forrásfoglalás Kávás kút 0167
Nincs pontos 
adat. Megfelelő

Kis mértékben 
veszélyeztetett

18 Kis kút 543288 174079   Forrásfoglalás Boncsos-Kiskút 0144/9
Nincs pontos 
adat. Megfelelő

Kis mértékben 
veszélyeztetett

19 Lakóház 542878 174130      Lakóépület Hegyi u. 30. 139 XIX. sz. Jó
Kis mértékben 
veszélyeztetett

20
Szombathelyi 
pince 542992 174466      Pince Csádé-dülő 1026 XIX. sz. eleje Megfelelő

Közepesen 
veszélyeztetett
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21 Márkus pince 543001 174456      Pince Csádé-dűlő 1027 1887 Megfelelő
Közepesen 
veszélyeztetett

22 Térképház 542697 174059

Turizmushoz, 
természetjáráshoz 
kapcsolódó egyedi 
tájérték Térképház 218 1994-95 Kiváló

Nem 
veszélyeztetett

23
Nagykő 
kilátópont 542801 173928      Kilátópont

Szél-domb, 
Nagy kő 
kilátópont 34

Nem 
értelmezhető. Jó

Kis mértékben 
veszélyeztetett

24 Molnárház 542633 173891      Malom

Szél-domb, az 
egykori 
szélmalom 
helye, a 
molnárlakás 
romja. 10/1

XIX. sz. 
vége. Rossz

Erősen 
veszélyeztetett

25 Lakóház 542774 174244      Lakóépület Templom u. 2.  183 XIX. sz. Jó
Kis mértékben 
veszélyeztetett

26 Erdei iskola 542669 174279      Turistaház Templom u. 8.   189 XIX. sz. Kiváló
Nem 
veszélyeztetett

27 Lakóház 542626 174267      Lakóépület Templom u. 21 204 XIX. sz. Megfelelő
Közepesen 
veszélyeztetett

28
Délő legelő 
hagyásfákkal 542704 173394   Fás legelő Délő 0131/2

Nem 
értelmezhető. Jó

Kis mértékben 
veszélyeztetett



Monoszló község településrendezési eszközök felülvizsgálata 2018. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

- 55 - 

 
Monoszló község közigazgatási területe a Káli-medence megnevezésű, kiemelten fontos érzékeny 
természeti területbe tartozik (2/2002.(I.23.) KöM-FVM együttes rendelet. 
 
 
1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 
 
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 karsztterületek védelme miatt korlátozni kell, 
hiszen Monoszló közigazgatási területének több mint fele nyílt karsztterület! 
Minden üdülési szezonban előtérbe kerülő probléma a gazdasági tevékenységgel járó zaj és egyéb 
hatások, valamint az üdülők nyugalma közötti feszültség. 
Megemlítendő, mert feloldhatatlan konfliktust eredményez az ingatlan árak meredek emelkedése. 
amely kiszorítja a területről a mezőgazdálkodást, szőlőművelést.  Természetes ez a téma messze 
túlnő a településtervezés lehetőségein. 
 

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

 
1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei. 
 
  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. 
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 
árutermelés. 
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 
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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. 
 

2.13.1.1. Zöldfelületi ellátottság értékelése 

 
 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 telken belül kielégítést nyernek. Ennek ellenére a házikertek 
nem pótolják a közösségi zöldfelületeket. 
 
 
1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 
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.  
 

1.14. Az épített környezet vizsgálata 

 
1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 

2.14.1.1. A település, szerkezete, helyi sajátosságok vizsgálata 

 
Monoszló külterületi szerkezetére, területhasználatára jellemző, hogy a kis medencét körbeölelő 
hegyek gerincén és meredek oldalain erdők helyezkednek el. A kedvező déli, délkeleti, délnyugati 
oldalakon szőlő és gyümölcstermesztés a jellemző, a laposabb részeken pedig gyep ill. szántóföldi 
művelés folyik. 
A belterület egy jellegzetes ”X” alakú szerkezetet alkot. A szomszédos települések felé haladó utak 
mellé épültek ugyanis egykor a házak. Monoszló mai szerkezete tökéletesen őrzi az évszázadok 
alatt létrejött történelmi szerkezetet, hiszen a község utcahálózata megegyezik az első katonai 
térképen ábrázolt szerkezettel. A Fő utca a Köveskál-Balatoncsicsó közötti út nyomvonalaként, a 
Hegyi utca az Alsó-erdő, Tagyon-hegy felé vezető nyomként, a Templom utca a templom, a temető 
és Balatonhenye felé vezet évszázadok óta. A Kiskút utca a Boncsos-dűlőben lévő forráshoz és a 
Boncsos szőllőihez vezet. A Nagykő utca a régi Hegyestűre vezető út történelmi nyomvonala. A 
történelmi szerkezet tehát gyakorlatilag nem változott, mert Monoszlót mindez ideig elkerülték a 
nagyobb léptékű fejlesztések s így az infrastruktúra igények és egyéb beépítések nem robbantották 
szét a hagyományos szerkezetet. 
Az új igényeket pl. ívóvíz, a meglévő adottságok ésszerű kihasználásával – önálló vízműkút a 
Zsabai réten -  elégítették ki. 
Monoszló kiváló adottságú szőlőtermő területeit is szerkezetformáló tényezőként vehetjük 
figyelembe. A Hegyestűn lévő szőlőhegyen, valamint a többi domboldalon elhelyezkedő szőlőkben 
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– Új-hegy, Csádé, Boncsos-dűlő – is felfedezhetők a szőlőművelés elemei – pincék, présházak, 
támfalak, teraszok -. 
   
A hatályos településrendezési terv szerint Monoszló területén az alábbi területek vannak: 

a) Beépítésre szánt területek   
falusias lakóterület 
településközpont vegyes terület 
gazdasági terület- mezőgazdasági 
különleges terület  - szélmalom helye 

b) Beépítésre nem szánt területek 
zöldterület – közkert, sport és játszó terület 
 erdőterület 
 mezőgazdasági területek - kertes és általános mezőgazdasági terület 
vízgazdálkodási terület, 
közlekedési és közműelhelyezési terület 

 
A település szerkezetére jellemző, hogy a házak gyakorlatilag előkert nélkül, a telek utcafrontjára 
épültek. Nyomaiban még felfedezhető, a régi térképek pedig híven mutatják, hogy több ingatlanon 
jellemző volt a főépülettel szemben épített ólak, nyári konyhák, egyéb melléképületek rendszere. 
 

2.14.1.2. Az ingatlannyilvántartási adatok alapján művelési ágak, minőségi osztályok 

 
A tájhasználatról, a területfelhasználásról szóló fejezetekben a művelési ágak többször említésre 
kerültek. Monoszlón jellemző művelési ágak erdő, szántó, gyep, szőlő, gyümölcsös. Az ingatlan-
nyilvántartási adatok szerinti művelési ágakat külön térképre feldolgoztuk és mellékeljük a 
szöveges értékeléshez. 
Monoszló közigazgatási területén az átlagos minőségű termőföldek a jellemzőek. Feltűnő azonban, 
hogy nyilvántartási térkép szerint van 1. osztályú, azaz igen jó minőségű szántó, de van 7. osztályú 
kifejezetten rossznak mondható is. A szántóföldek többsége a 3.-5. osztályba tartozik. 
A legelő területek általánosan 3. osztályúak, a rétek pedig a 3. és a 6. osztály között váltakoznak. 
A szőlőket a nyilvántartás 2- től az 5. osztályba sorolja, de ez a besorolás nemcsak a termőhely, 
hanem elsősorban az ültetvény minősítése. Az erdők általánosan a 8. osztályba sorolása is 
feltehetően a Nemzeti Parkba tartozás és a védelmi erdő besorolás következménye. 
Monoszló szőlő termőhelyi kataszterbe tartozó területei kiválóak. Összesen148 ha-t soroltak be a 
kataszterbe, ugyanakkor vannak be nem sorolt, hasonlóan kiváló adottságú további területek, a 
csádéi, kapui részen (Agyagos), a Csicsó felé vezető út felett 
A kataszterbe sorolt területek közül a Kajor, Új-hegy, Csádé, Boncsos –dűlő 362 pontot kapott. A 
korábban legkiválóbbnak tartott bazaltmorzsalékos Hegyestű pontszáma 348. A falutól nyugatra 
eső nyugat-délnyugati fekvésű Pangyér dűlő 23 hektáros területét pedig 385 pontra értékelték, ami 
a 400 pontos rendszerben igen magas pontszám, és a Balaton-felvidék legmagasabb pontszámú 
termőhelye! 
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2.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

A hatályos településszerkezeti terv szerint beépítésre szánt területként Monoszlón lakóterület, 
településközpont vegyes terület, gazdasági terület és különleges terület szélmalom hely szerepel. 
Beépítésre nem szánt területként a közlekedési területeket, zöldterületeket, mezőgazdasági 
területeket, erdőterületeket, valamint vízgazdálkodási területeket jelöl a szerkezeti terv. 
A belterületen a beépítésre szánt területek mellett a zöldterület és közlekedési terület található. 
A beépítésre szánt területek a közigazgatási terület max. 2,5%-át érintik. 
A beépítésre nem szánt területek foglalják el a közigazgatási terület 97,5 %-át. Szerencsés 
adottság, hogy a kondicionálást és tájképi nyugalmat biztosító erdők a belterülethez viszonylag 
közel helyezkednek el és a belterület közelében találhatók szőlőterületek is, valamint a völgyek 
alján a gyepes, legelőterületek. 
A kedvező százalékos adatokat azonban ki kell azzal egészíteni, hogy a volt zártkerti szőlőhegyi 
területeket intenzív beépítés jellemzi, meghatározó az üdülési funkció, a gazdasági tevékenység 
kiszorulása. Így a kertes mezőgazdasági területeken a beépítésre nem szánt jelleg egyáltalán nem 
érzékelhető, és különösen a Hegyestű egyes részei erősen beépültek. 
 

2.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság) 

Többször leírtuk, hogy Monoszló kis település a melynek intézmény ellátottsága szegényes, de a 
lehetőségekhez mérten – könyvtár, közösségi ház, önkormányzati iroda, postaszolgálat, templom, 
erdei iskola, élelmiszerbolt az Önkormányzat támogatásával – megfelelő. 
Az alapfokú egészségügyi, szociális és igazgatási funkciók a fogadóórákon részben helyben , 
részben Zánkán elérhetők. Az alapfokúnál magasabb szolgáltatás Balatonfüreden található. 
Óvoda, iskola nem működik a településen és ez a jövőben sem várható, hiszen a csökkenő és 
öregedő lakosság, a demográfiai adatok ezt az igényt nem alapozzák meg. 
 
A falun kívüli intézményekhez, szükség esetén a falugondnok, vagy az iskolajáratok szállítják el a 
lakókat. 
 

2.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek  

 
Monoszló belterületén egyetlen gazdasági telephely van a község középső részén a Heves-
forrástól 200-250 méterre, amely korábban marhaistállóként, tehenészetként működött. 
A hatályos településrendezési terv a 204 hrsz és 217/4 hrsz major területeket a rajta lévő értékes 
épületekkel mezőgazdasági majorként szabályozza, lehetőséget adva a gazdasági tevékenység 
megújítására. 
Igazából a korábbi nagy minőséget termő szőlő termő helyek azok, amelyek alulhasznosítottak, 
Monoszló fennállása óta most van a legkevesebb szőlő. 
 

2.14.1.6. Konfliktussal terhelt terület 

Monoszlón a lakóépületek és a szőlőhegyi területek funkcióváltása jelent gondot. 
Több helyen, így a tájhasználati konfliktus fejezetében is említettük, hogy a szőlőtermesztés 
visszaesésével, a kiváló kilátást adó területen egyre több nyaraló, illetve lakófunkciójú épület épül, 
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amelyek fokozatosan átalakítják a tájat. Különösen a Hegyestű veszélyeztetett a befektetési 
szándékú tulajdonszerzéstől. 
 
 
1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 

2.14.2.1. Telekmorfológia, telekméret vizsgálat 

Monoszló belterülete és a belterületi telkek nagy része a régi térképek (I-III. katonai térképek) 
tanúsága szerint évszázadokkal korábban kialakultak, annak ellenére, hogy a mai épületek 
többsége a 19. század közepét követően épült. 
  
A lakótelkek vizsgálata: 
A lakótelek többsége az útra merőleges, 16-20 méter széles, 100-110 méter hosszú, 1500-2000 m2 
nagyságú. A telkek alakja a történeti kialakulás következtében általában nem szabályos és 
méretben is vannak az átlagnál jóval kisebbek is. Ez a történeti telekszerkezet is védendő érték. 
A   templom mellett, az utak kanyarulatánál és főleg a Hegyi utca keleti oldalán találunk 
szabálytalanabb alakú telkeket.  A Nagykő oldalában az átlagnál nagyobb telekméretek is 
találhatók. 
Az új fejlesztésű lakóterületeken 1000-1200 m2 nagyságú telkeket jelöl a hatályos terv, ezek a 
telkek már szabályos osztású, egyenes határvonalú telkek.  
Egyértelműnek tűnik, hogy a falu azért települt ide, mert itt volt a Heves- forrás és a Kis-kút, 
amelyek vizét hasznosították, de ma már a források közelsége nem településformáló szempont. 
 

2.14.2.2. Tulajdonjogi vizsgálat 

A tervezési területen teljes részletezettségű tulajdoni vizsgálatot nem ír elő semmilyen tartalmi 
követelmény. 
A nagyobb, több hektáros mezőgazdasági területek Monoszlón is magánkézben vannak. A 
mezőgazdasági területeken legfeljebb 15-20 ha van egy-egy család tulajdonában. 
A szőlőhegyi tulajdonosok között viszonylag kevés a monoszlói, vannak tulajdonosok a 
szomszédos településekből, de főleg távolabbi városokban – pl. Szeged! - lakók, birtokolják 
zártkerti területeket. 
A falu lakóházai is magántulajdonban vannak és egyre több az a háztulajdonos, aki második 
lakásként, azaz csak időnként használja birtokát. 
Az önkormányzat által átadott vagyonkataszter szerint 8 db lakótelek önkormányzati tulajdonban 
van. A vagyonkataszter adatait a tervezés során figyelembe vesszük. 
 
 
1.14.3. Önkormányzati tulajdon, kataszter 
 
Az Önkormányzat által átadott vagyonkataszter szerint, közterületen és közutakon kívül is 
rendelkezik az önkormányzat ingatlan tulajdonnal. 
Az Önkormányzat tulajdonában van, ahogy az előbb említettük 8 újonnan kialakított lakótelek a falu 
keleti szélén, a csicsói út mentén. Ezen kívül van egy szőlőként nyilvántartott terület, az említett új 
telkek felett a Csádé alján 1021/5 hrsz, és több kisebb gyep, illetve négy darab szántó, valamint a 
Temető felett egy gyepes, bozótos kertgazdasági terület (423 hrsz). 
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A falu tulajdonában van a Vízmű terület a Zsabai réten, a Ravatalozó a temetőnél, valamint a 
belterületen a Kerekes kút, a Községháza, a Kultúrház, az élelmiszerbolt, a buszváró, a hősi 
emlékmű és a régi szertár épület (144/5hrsz). 
 
A közterületek között a zöldterületként szabályozott sportpálya, közpark (217/2hrsz) is teljes 
egészében önkormányzati tulajdon.  
A fentieken túl közutakból, járdákból, árkokból, a temetői parkolóból áll az ingatlan tulajdon. Egyéb 
vagyonelemek is szerepelnek a vagyon kataszterben, de ezek vagy nem értékesíthetők pl.: 
szennyvízcsatorna, vagy a mindennapi tevékenységhez szükséges eszközök, szerszámok, mint 
például Volkswagen kisbusz, harang, koporsó, fűnyíró traktor, talicska, számítógép, monitor stb. 
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1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 
Az épület állomány és a környezet geodéziai felmérése folyamatos. A hiteles alaptérkép a felmérés 
alapján készült, amely a tervezés számára megfelel. 
További geodéziai felmérés igénye a tervezés során felmerülhet valamely speciális igény kapcsán, 
most a vizsgálati szakaszban ilyen igénnyel nem találkoztunk. 
 
 
1.14.5. Építmények vizsgálata  
Az építmények részletes vizsgálatát az Örökségvédelmi Hatástanulmány tartalmazza 
 
 HRSZ 
Csádé 1027 A présház a falutól keletre eső csádéi dűlőben található a szőlőhegy alján, a 

faluhoz egészen közel. A kissé szokatlanul magas „kódisállás” más 30 
évvel ezelőtt is így nézett ki, sajnos az épület többi részét épp most építik 
át. A szokványostól eltérő beosztású többosztatú épület, amely mögött 
földdel borított pince van. 
A jelenleg folyó átalakítás során már kicserélték az ajtót, az ablakokat, a 
tetőteret beépítették a térdfal kismértékű megemelésével, a cseréppel 
fedett tetőbe magasan kiugró háromszög alakú, nyeregtetős tetőablakokat 
helyeztek el a tető mindkét oldalán. Mindez majdnem összeegyeztethető 
egy helyi védelemre javasolt épület felújításával, azonban a tetőtér keleti 
homlokzaton történő megnyitása egy a tetőből több méter hosszan 
előreugró, a tetőgerincre merőleges helyiséggel már kérdéses. Ugyanitt 
még egy kiegészítő részt is hozzátoldottak az épülethez. 
Az dicséretes, hogy a macskalépcsőt megújították – a térdfal megemelését 
ugyanis mindkét oromfal megemelésével követni kellett -. Szerencsére a 
déli oromfal vakolatdíszei még látszanak s így remény van azok 
visszaállítására. Itt a macskalépcső megemelésén és az ablakcserén kívül 
más változás egyelőre nincs. 
Az oromfalon lévő vakolatmezőben - M 18-87 C- felirat olvasható. Ez az 
évszám valóban az építés időpontjára utalhat, miután az épület az 1858-as 
térképen nem szerepel. 

Új- hegy 0220/2  Egy a csodálatos kétszintes présházak közül. Sajátos az épület elhelyezése 
is. A terep ezen a telken feltűnően meredek és feltehetően ezért is a 
bejárati ajtó -elég ritka-  a keleti oldal hátsó részén van. Az ablakok 
kiosztásából arra következtetünk, hogy viszonylag nagy lakószoba, illetve 
présház lehetett a felső szinten. Az alsó-, a pince szint gyönyörű 
napsugaras ajtóval védett és a szokásosnál is mélyebben épült ki. A 
pinceajtó teteje és az ablakok alja között több mint két méter a távolság. az 
oromhomlokzat egyszerű, mindössze a falsíkból kissé kiálló vakolatdíszek 
díszítik. Az ívesen kialakított pince ajtókeret felett az egyedi formálású 
vakolatdíszben - O P 1887 - felirat olvasható. Az épület kimondottan jó 
állapotban van. a környezete azonban fával, növényzettel sűrűn benőtt 
erdős rész és a ajtók előtt magasra felnővő növényzetből, a pince ajtó elé 
gurult kövekből is látszik, hogy igen ritkán használják. 

Új- hegy 420 Egy kubista művész is megirigyelheti ezeket a formákat. Történeti 
szőlőhegybe nem javasolt.

Új- hegy 410/6 Magas, a tetőszög túl meredek, az íves nagy oromzati tetőréti ablak sem 
esztétikus. 

Új- hegy 406 Kőből épült, kétosztatú présház-pince. Az ablakok elhelyezéséből arra 
következtethetünk, hogy az első, bizonyára présház funkciójú helyiségből 
nyílik a földbe félig „betolt” pince. A vakolt homlokzat egyszerű kialakítású, 



Monoszló község településrendezési eszközök felülvizsgálata 2018. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

- 63 - 

mindössze a nyílások körül van fehér simított vakolatkeret. 
Valószínű, hogy egykor macskalépcsős oromfala volt, amelyet a tető újra 
fedésekor – szürke betoncserép-, átalakításkor lekontyoltak. A présház ajtó 
fémlemez borítást kapott. 
A présház az átalakítások ellenére kifejezetten jó hangulatú, kedves 
megjelenésű épület.

Új- hegy 416 Kétszintes pince-présház. Kissé átalakított és díszeitől teljesen megfosztott 
épület. A tetőre a cserép vagy nád helyett szürke pala került. A pincelejárót 
egy vasbetonlemezzel fedték le, a vakolatdíszek helyett a falakat durva, 
simítás nélküli vakolat védi. A két közvetlen egymás mellett lévő 
padlásszellőző nyílás viszont eredetinek tűnik.  
Az épület aránya, kubatúrája, a hasonló Balaton-felvidéki szőlőhegyi 
kétszintes épületekkel összhangban van. Értékőrző, igényes felújítás 
esetén egy tökéletesen tájbaillő, e történetiséget és a mai igényeket is 
kielégítő épület építhető. 
Összeségében, az épületben rejlő értékek következtében   

Új- hegy 407 Felújított, egyszintes kétosztatú présház. A tető és a kémény modernebb 
kialakítású, de a homlokzat és a nyílások szélén használt simított 
vakolatkeretek kifejezetten kedvező megjelenést kölcsönöznek az 
épületnek. A padlásszellőző helyén lévő ablak semmiképp, de a szép 
mértani díszítésű, un. kazettás fa pinceajtó eredetinek tűnik. A két oldalfal 
és a tető előre nyújtása is valószínű régebbi megoldás. Különösen a 
Balaton-felvidék keleti részén volt jellemző az oldalfalak meghosszabbítása, 
az un. iszlinges pincék építése. 
Ez a kis épület az 1858-as térképen már ábrázolásra került. 
A felújítás ténye és eredménye örvendetes annak ellenére, hogy elmaradt a 
macskalépcső és az igényesebb kéménykialakítás. Az igazi gond az az, 
hogy az épület környezet gondozatlan és az ajtó előtt sem kitaposott a fű. 
Azaz sem az épületet, sem a környező területet nem használják így pedig 
megszűnik a szőlőhegyi tájjelleg.

Új- hegy 403 Az úgynevezett Egyház pince. A többi présházhoz hasonlóan mészkőből 
épült egyszintes, háromosztatú épület. Feltételezhetően lakószoba, présház 
és félig földben lévő pince található az épületben. Azok közé az épületek 
közé tartozik, amelyek hasonló nagyságban és elhelyezésben már a 
százhatvan évvel ezelőtti térképen is szerepeltek. Az épületet átalakították, 
a cserép és macskalépcső helyett palafedés és palával lezárt oromfal a 
jellemző. A kémény és a nyílások eredetiek. 
Meg kell említenünk, hogy az épület a szintvonalakkal párhuzamosan áll, 
feltehetően azért, mert itt a hegy alján már alig lejt a terep és talán 
könnyebb volt az épületet megépíteni. Mindenesetre a bejárat az épület 
hosszanti, déli oldalán, annak első harmadánál van. A kovácsolt szegekkel 
kivert présház ajtó egyike a legszebbikeknek. Felújítása, a palatető cseréje 
feltétlen szükséges.

Csádé 1022 Egyszintes, háromosztatú épület. A cseréptető csak a présház és a 
lakószoba felett van, a pince földdel fedett. A présház oromfalán szép 
vakolatmezőben –C S 1887 – olvasható. Az oromfal még az eredeti 
macskalépcsős kialakítású. A rácsozott ablakok körül fehérre meszelt 
kiemelt vakolatkeret van.  Az ívesen megépített ajtókeretben régi, kovácsolt 
szegekkel kivert napsugaras mintájú faajtó található, minden bizonnyal még 
az építés idejéből. Az egyébként felújításra szoruló kémény is mintaként 
szolgálhat. a tetőteret egyetlen a kémény mögé eldugott tetőablak világítja 
be és nagyon figyelemre méltó, hogy a tetőteret a térdfal emelése nélkül 
hasznosítják. A pince szellőző kéményét is a régi stílusnak megfelelően 
javították.  
Ezen a helyen, egykisebb épület szerepel az 1858-as térképen, így lehet, 



Monoszló község településrendezési eszközök felülvizsgálata 2018. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

- 64 - 

hogy az 1887 az a bővítés, megújulás éve.
Csádé 1025 Kétszintes, szebb időket is látott vincellérház. a homlokzati vakolatdíszek 

még nagyobbrészt felismerhetőek, a kör alakú vakolatmezőben azonban 
olvashatatlanok a jelek. A Padlásszellőző kialakítása hasonlatos az Új-hegy 
-416 hrsz – kétszintes présház szellőzőjéhez. A Pincelejáró nyeregtetős, de 
a palafedés az egész épületen egy későbbi felújítás eredménye. Jól látszik, 
hogy macskalépcső tégláinak a helyét betonnal töltötték ki és simították le. 
Így sokkal szegényesebbé vált az oromzat. 
A vincellérlakás bejárata nyugat felől az épület közepén található. Az 
ajtókeret ennél az épületnél is íves kialakítású mint a monoszlói présházak 
többségénél. 
A Kőből épült présház falainak vastagsága a szokásos 60 cm. A több mint 
13 méter hosszú épület teljes hosszában alápincézett, így a pince is 
jelentős, kb.55 m2 nagyságú. 
A Pince felett a lakószinten eredetileg konyha és két lakószoba volt, ezért 
van ablak az épület hátsó részén is. A bejáratot az épület közepénél kissé 
hátrébb helyezték el.  
A vincellérház az 1858-as térképen még nem szerepel, ezért feltételezhető, 
hogy ez az épület is a kiegyezést követő gazdasági fellendülés idején az 
1880-as években épült.

Tik- hegy 703 A gyümölcs, zöldség és szőlőtermeléssel, valamint vendéglátással 
foglalkozó Sarusi család birtokközpontja és vendégháza. A Szücs Endre 
által tervezett épület 2002-ben épült. Anyaghasználata, felületképzése, 
méretei, esztétikai megjelenése - vállalva az oromfalon a 21. századra utaló 
évszámot- tökéletesen illik a környezetbe. Az oromzati vakolatdíszek, a 
nyílások körüli vakolatkeretek, a durva, höbörcsös vakolat, a testes, 
régiekre emlékeztető kémény, a viszonylag kisméretű ablakok, a 
macskalépcső mind a hagyomány újra fogalmazását bizonyítja. Annak 
ellenére, hogy ez az új épület, lakóház, vendégház, birtokközpont de miután 
nem történelmi szőlőhegyen van

Új-hegy 425 Az épületet - a mostani tulajdonos elmondása szerint-  1910-ben Nagy 
Dénes építette vincellérlakás céljára. Az épületet a közelmúltban stílusosan 
felújították. Az eredetinél nagyobb ablakokat építettek be, kicsit túlhúzták a 
tetőt az új nyaraló, pihenő funkcióhoz. A szőlőt kivágták és ma gyümölcsös 
veszi körbe a nyaralónak használt épületet. Összességében, arculati 
szempontból az épület kedvezőnek minősíthető.

Új-hegy 424 A kis pince épület szintén az 1910-es években épült. A szomszédos 
vincellérházhoz tartozik ma is. Felújítása a vincellérlakással összhangban 
hasonló anyagokkal, színezéssel történt. Kedvező látvány. 

Hegyestű 512 Egy korábbi korszak terméke, építménye fenn a Mókus-körúton, a 
Hegyestű fokozottan védett geológiai bemutatóhelye közelében. 

Hegyestű 531/1 Új nyaraló épület a Hegyestű kétharmadánál, 255 méteres magasság körül. 
Az anyaghasználat, a homlokzat kiképzés, a színezés, a nyílászárók 
megválasztása mind jó érzékről tanúskodik. ebből a szempontból kedvező 
példa, de a kizárólag nyaraló funkciójú épületek nem szolgálják a szőlőhegy 
fennmaradását, megújulását.

Hegyestű 612/1 Jellegzetes kétszintes présház legértékesebbek közül, amelyet a 
közelmúltban átépítettek. Kivágták az épület körüli fákat és a szőlő nagy 
részét, a gyepesített kertben lugast és játszó helyet is kialakítottak. Átépült 
a pincelejáró, az eredeti nyeregtető kialakítást egy elhúzott íves megoldás 
váltotta fel, amely nem zavar be az ablakokból feltáruló kilátásba. 
Megnagyobbították az ablakokat és az oromzatra és a nyugati homlokzatra 
is több új ablakot építettek be. Ez azt jelenti, hogy az épület belső funkciója 
is teljesen megváltozott, kérdés, hogy az eredeti belső falak és terek 
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mennyire változtak, mennyire módosultak. Beépítették a tetőteret is és az 
épület nyugati tetősíkjából egy, a keleti tetősíkból három nagyméretű 
ökörszem ablak emelkedik ki. A cserépfedés, a macskalépcső, a homlokzati 
vakolatkeretek, az épület színezése kedvező, dicséretes az is, hogy a 
parabola antennát a hátsó részen helyezték el, ám az épület és a telek –
bára birtok nevében hordozza a Borkúria szót – egyértelműen csak az 
üdülést szolgálja. A szőlőhegyi borturizmus a szőlőműveléshez, a 
borászathoz, a borozáshoz, borkostoláshoz kapcsolódó szállásigények 
kielégítését szolgálja nem pedig a panzió, szálloda jellegű intézmények 
létrejöttét. Az épület már szerepel az 1858-as térképen is. 

Hegyestű 613 Igényesen megépített, „Szücs Bandis” stílusú, szőlőhegyi nyaraló épület. A 
homlokzatdíszek, a kiugró oldaltető – Tornác -  oromdíszítései, a kémény 
mind mintája lehetne az új szőlőhegyi épületeknek, építkezéseknek. Az 
épület hátsó részét a régi pincékhez hasonlóan betolták a földbe, a hegybe, 
s így elől az épület déli homlokzata kevésbé emelkedik ki a környezetéből, 
lévén az egész oromzat alacsonyabb. (az 1858-as térkép ezen a helyen 
jelöl egy kisebb épületet, lehet, hogy az van a földben?!) 
A síkbeli tetőablakok nem zavaróak a nagytestű, nagyméretű kémény 
takarásában. A tetőtéri térdfal megemelését a tető oldalirányú túlhúzásával 
és az oromfal „fordított lépcsős” kiszélesítésével zseniálisan takarták el. Az 
építkezés során a környező gyümölcsfák – füge, dió – megtartására is 
ügyeltek. 

Hegyestű 550 Egyosztatú, földdel borított, vegyes kőből épült pince. A régi pinceajtó 
jellegzetes, kovácsolt szegekkel kivert, napsugaras mintázatú. Sajnos a 
környezete elhanyagolt és láthatóan a pincét sem használják. 

Hegyestű 533 Magas, terasszal megnyitott oromfalu, megjelenésében nem kedvező, nem 
ajánlott épület.

Hegyestű 635 Jellegtelen, arányaiban, anyagaiban – a kicsit nagy ablakokat kivéve – 
tájbaillőnek nevezhető, az un. Demeter –pince. A macskalépcső 
alkalmazása és a csak kissé megemelt térdfal is a hagyományok tudatos 
figyelembevételére utal. A ház előtt lévő terasz és a fürdőmedence azonban 
egyértelműen figyelmeztet a korra és a pillanatnyi igényekre. 

Új-hegy 426 A szintvonalakkal párhuzamosan mészkőből épített présház. Ha híhetünk a 
nehezen olvasható számoknak, akkor ez az egyszintes, többosztatú épület 
1877-ben épült. 
A vakolat és homlokdíszek sok helyen leváltak, az épület felújításra szorul. 
A homlokzaton látható ablak az ajtóval ellentétben nem tűnik eredetinek. A 
déli főhomlokzaton egyéb ideiglenes szerkezetre utaló maradványok, 
valamint kissé rendszertelenül szellőző lyukak találhatók. 

Csádé 1016 Gyönyörűen helyreállított, egyszintes háromosztatú présház. A gyakorlattól 
eltérően az épület hossztengelye a szintvonalakkal párhuzamos. 
Feltehetően a présházból nyílik az épület mögött lévő pince. 
A mértani díszítésű kovácsolt szeges présház ajtó a jellegzetes Balaton-
felvidéki présházajtók közé tartozik. A vakolatkeretes díszítése visszafogott, 
az épület a zöld környezetével kifejezetten kedvező, megnyugtató látványt 
ad. 

 

2.14.5.1. Funkció, kapacitás 

 
Monoszló épületállományát döntően lakóépületek, zömmel kőből épült lakóépületek teszik ki. 
Ezek a többnyire a 19. században épült házak kisnemesi porták voltak – van kúria jellegű épület is- 
s így a házak és a telkek mérete nagyobbrészt megfelel a változó üdülési funkciónak a mai 
igényeknek is. 
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A Balaton-felvidéken így Monoszlón is a pincéket a szőlőhegyekbe építették, így kevés a nagyobb 
méretű pince a faluban.  
Az intézményi és szakrális funkciók is az aprófalvakra jellemzően vannak jelen, de kiemelendő az 
egyház által működetett, különböző rendezvényekre is alkalmas a volt iskola épületéből kialakított 
kulturális épületegyüttes (Villa Silvestris). 
A turisztikai szolgáltatások közül a vendégfogadás a jellemző. Számos régi portát és házat 
építettek át egyedi hangulatú vendégházzá, részben megőrizve a népi kőépítészet páratlan elemeit. 
A hatályos tervben kijelölt beépítésre szánt terület, illetve a történelmi belterület is bőven 
rendelkezik még beépíthető telkekkel és ott van a kevésbé kihasznált gazdasági terület is. 
 

2.14.5.2. Beépítési jellemzők ( beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 

 
Monoszló falusias jellegű lakóterületein a hagyományos oldalhatáros beépítés a jellemző, amely 
még többnyire az átépített ill. az újabb építésű ingatlanoknál is jellemző. 
Az ingatlanok beépítettsége a településmagban általában 30 % alatt van, de nyilván a kisebb telkek 
esetében a beépítés mértéke meghaladja ezt az értéket. A Nagykő és a Hegyi utca mellett is 
vannak kifejezetten kis méretű telkek, ám épp itt a Nagykő oldalában találjuk a legnygyobb 
belterületi telkeket is. 
A belterület kb. 28 hektárján a Templommal együtt 90 épület van, és ezek a számok is arra utalnak, 
hogy vannak 3000-4000 m2 nagyságú lakótelkek is. 
Az új beépítetlen telkek 1000-1200 m² nagyságúak. 
 

2.14.5.3. Magasság szintszám, tetőidom 

Monoszló hagyományos beépítésű központi részén többnyire az utca vonalára merőleges 
tetőgerincű, egyszintes, nyeregtetős épületek a jellemzőek. Az említett kúria jellegű épület    /202/2 
hrsz / a volt iskola és néhány kisebb lakóház hossztengelye párhuzamos az utca tengelyével.  
Az utóbbi évtizedben felújított, vagy átépített épületekre a földszint + tetőtér beépítés a jellemző, az 
igényeknek megváltoztatott belső terekkel. 
 

2.14.5.4. Településkarakter 

 
Monoszló beépített területén két féle településkarakter különböztethető meg: A falusias és a 
pincékkel- présházakkal beépült történelmi szőlő- és gyümölcstermő karakter.  
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Történelmi szőlő- és gyümölcstermő karakter: 
A legtöbb szőlő és a legtöbb présház-pince a példásan művelt Tagyon-hegy folytatásaként, a 
Hegyestű oldalában volt.  Bár ebben az időben nagy volt a szőlőterület a Hegyestű csúcsát már 
nem művelték teljesen körbe, az északi lejtőn mindössze egyetlen szőlő van (volt). 
A történeti szőlőhegynek nevezhető Hegyestű szőlőhegy területén az 1858-as térkép szerint 58 
darab –  ma, a tervezési alaptérkép szerint 61 darab-, az Új-hegy-kajori részen régen 23, ma 24 az 
épületek száma. A Csádé- Taróra dűlőkben 7, illetve 10 az épületek száma, azaz csak alig 
valamivel több ma az épületek száma mint 160 évvel ezelőtt. Amiben jelentős a változás és ez 
kifejezetten kedvezőtlenül befolyásolja a szőlőhegyek esztétikai állapotát, látványát az a 
szőlőművelés visszaesése. Ma jóval kevesebb a szőlő mint 20-40 vagy akár száz évvel ezelőtt, s 
ezáltal épp a legvonzóbb táji, arculati elem sérül. Ráadásul az épületek is igazából akkor 
gazdagítják a látványt, ha körülöttük művelt szőlők, gyümölcsösök zöldellnek és így belesimulnak 
környezetükbe nem pedig növényzet híján, illetve nyírott gyep és úszómedence társaságában 
bántóan „kiugranak” belőle. 
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A történelmi szőlő- és gyümölcstermő települési karakter jellegzetes épülettípusai a pincék, 
présházak. 

 
 
A Balaton- felvidéki szőlőhegyek termesztéskultúrája, népi építészete történeti, nemzeti, esztétikai 
szempontból egyaránt kimagasló értéket jelent és az épületek kapcsolata a tájjal, környezettel a 
mai építészet és környezetalakítás számára is rendkívül tanulságos. Ezek az épületek pótolhatatlan 
ismeretek hordozói és a paraszti, népi kultúra legösszetettebb tárgyai. 
Az elmúlt századok emberei a technikai tudás és gazdasági fejlettség alacsonyabb fokán 
szorosabb kapcsolatban éltek a környezetükkel. Számukra a természet, a környezet alapos 
megismerése és törvényeihez való alkalmazkodás létfeltétel volt. A szőlőbeli épületek 
különbözősége egyrészt a változatos természeti adottságokból, másrészt a gazdasági- társadalmi 
különbségekből fakadt. 
A szőlőhegyi épületek közvetlen környezetük anyagaiból épültek, így a tájhoz szervesen 
hozzátartoztak, hiszen szó szerint a tájból nőttek ki. A terepadottságok figyelembevétele, a helyi 
építési anyagok használata és a rendeltetés (szőlőművelés- feldolgozás, bortárolás) együttesen 
szőlőhegyenként sajátos formát, szerkezetet, megjelenést határozott meg. Általában szélvédett 
helyekre, a kevésbé értékes telekrészre, lejtős területen a szőlő alsó részébe építkeztek. Ahol 
lehetett —ez elsősorban a hegyi területekre vonatkozik— a pincét a földbe mélyítve, a lejtés 
irányával párhuzamosan helyezték el. Így az épület hátsó része csaknem a tető szintjéig bekerült a 
földbe és nagy mérete (50-80m²) ellenére szinte észrevétlenül „megbújt” a szőlőtőkék és a pince 
körül álló gyümölcsfák között, amely árnyékukkal védték a pincét a felmelegedéstől. 
Az épületek ugyanakkor többnyire a táj hangsúlyos pontjain épültek, kisebbek gyakran egymáshoz 
közel, míg a nagyobb épületek önállóan. Miután a paraszti birtoklású balatoni borvidékeken még a 
19. század második felében is 1-2 kh nagyságú szőlőparcellák voltak jellemzőek, ezért a 
szőlőhegyek nem épültek be sűrűn (hektáronként max. 1 épület). 
A szőlőhegyi épületeket többféleképp lehet csoportosítani. Legcélszerűbb, hogy az adott épület 
hány egységből és hány szintből áll. A legegyszerűbb típus az egyosztásos épület, amely a 
Balaton- felvidék legnagyobb részén egy bolthajtásos pince. Általában földdel, ritkábban 
nyeregtetővel borított épület. Az egyosztatú hajlékot szőlőfeldolgozásra és bortárolásra használták 
és általában a szegényebbek, kisebb szőlővel rendelkezők építették. A vastag falú (60- 80cm) 
pincék belső szélessége max. 4-5 méter lehetett és általában 20-40m² alapterületű pincék épültek. 
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Az egyszintes, kétosztatú épület leggyakrabban pincéből és a pince elé épített présházból áll. A 
présház hol párhuzamos, hol merőleges a pince tengelyére és jellemző, hogy a gazdaság 
erősödésével a meglévő pince elé épült a présház. A XVIII.- XIX. században a boltozott pincéket 
kőből építették, a szintén kőfalú présházakban pedig fagerendás síkfödém volt. De található 
boltíves présház is, ahol a prés helyét a boltban előre kialakították. 
A háromosztatú, egyszintes szőlőbeli hajlék a XVIII.- XIX. században vált általánossá, amikor a 
pince és a présház mellé, pontosabban elé pihenőszobát, lakásszobát is építettek. Mondhatnánk 
azt is, hogy a táj üdülőjellegének erősödése már ekkor érzékelhető változást eredményezett a 
szőlőhegyi épületekben, pedig inkább csak arról volt szó, hogy távolabb lakó, ún. „bebíró” 
tulajdonosok a szőlőmunkák idején több napot is szőlőben kívántak tölteni. 
Jellemző, hogy amíg az egy- és kétosztatú épületeknél az ajtó általában az épület homlokzatán, 
annak tengelyében van, úgy a háromosztatú épületeknél zömmel a középső derékban, oldalt 
található a bejárat.  
A balatoni szőlőhegyi épületek közül használati, esztétikai értékeivel, igényes építészeti 
megoldásaival kiemelkedik a kétszintes présháztípus. Az északi parton Almáditól Reziig, a 
Dunántúlon Somlótól Vaskeresztesig általánosan jellemző kétszintes présházak felső szintjén 
szoba, présház vagy konyha, az alsó szinten többnyire bolthajtásos présház és pince vagy csak 
pince található. Azáltal, hogy a termelés és a tartózkodás térben jól elválasztható, ezek az épületek 
tökéletesen alkalmasak a mai megváltozott üdülési szerepkör betöltésére is. Régebben a felső 
szintet gyakran vincellérlakásnak használták és az alsó szint szolgált a szőlőfeldolgozásra, 
bortárolásra. 
A Balaton környéki szőlőhegyek népi építészete történeti, nemzeti, esztétikai szempontból 
kimagasló értéket jelent és ezek az épületek pótolhatatlan ismeretek hordozói. A szőlőhegyek 
pusztulása, beépítése megbocsájthatatlan bűn, öncsonkítás. 
 
Falusias karakter: 
A XVII. század közepétől magyar kisnemesi családok 
népesítették be Monoszlót. A lakosság kisnemesi 
volta döntő hatással volt a falukép alakulására is: a 
Mária Terézia-korabeli telekrendezési előírások 
hatálya alól nemesi státusa miatt mentesült a helyi 
lakosság, és így lett az utcák hálózata – a természeti 
adottságokkal persze összhangban – látszólag 
kusza.   A Káli-medencében a lakóház külső 
megjelenését elsősorban az egyes épületrészek 
aránya, tagolása, a nyílások elhelyezkedése, a 
különböző tornácmegoldások és a homlokzatok 
gazdag vakolatdíszítése határozta meg. A vakolatdíszítés elsősorban az utcai homlokzaton, az 
oromfalon jelent meg. Az oromfal két formája jelenik meg: az egyiknél a nyeregtető túlnyúlik a 
csúcsfalon s eltakarja a csúcsfal peremét, mely így a fedél alatt marad; a másiknál a csúcsfal a 
födél fölé emelkedik; a csúcsfal ez utóbbi formáját a Balaton mellékén általánosan csipkének 
nevezik, nyilván azért, mert szélét lépcsőzetesen (csipkésen) rakott téglával szegik be. Monoszlón 
gyakran jelenik meg a kis csonkakontyos tetőforma is. Az épületek vakoltak, meszeltek. A település 
utcaképének meghatározó eleme a szárazon rakott kőlábazatos léckerítés is.  
 

Monoszló fő utcahálózatát az egykori Köveskál- Balatonhenye- Szentantalfa és Hegyestű felé 
vezető utak alakították. A település kiterjedése, beépítése nem változott jelentősen az évszázadok 
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során. A település intézményi központja a Fő utca- Templom utca- Hegyi utcák találkozásában 
található.  
 
 
1.14.6. Az épített környezet értékei 

2.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

A Balaton-felvidék középső része az őskor óta folyamatosan lakott volt. A kőkorból, a bronzkorból, 
és a vaskorból előkerült régészeti leletek is ezt bizonyítják. A rómaiak több száz évig tartó uralmuk 
alatt sűrűn benépesítették a Balaton környékét. Adatok vannak arra, hogy a légiók vezérei, 
Pannónia legelőkelőbb patriciusai, főtisztviselői valóságos nyaraló telepet létesítettek a tó partján 
és a szőlőtermelésre alkalmas területeken már ekkor elkezdődött az erdő visszaszorítása. 
A IX. század végén a honfoglaló magyarok vették birtokba a Balaton környékét. A középső rész 
Kál-harka szállásbirtoka lett, de a király a Kál nemzetséghez tartozó Koppány lázadásának 
leverését követően elkobozta a területeket és azok királyi, királynéi birtokok lettek. Így érthető, hogy 
ezt követően hosszú évszázadokig királyi népek, udvarnokok, solymászok, kanászok, pecérek, 
szőlőművelők és különféle szolgák lakhelye volt. 
A Hegyestű csúcsa alatt talált, habarcsba rakott falgyűrű maradványai azt jelzik, hogy itt a kora 
Árpád-korban vár állott. Monoszló népességét is királyi udvarnokok, azaz a várszervezethez tartozó 
királyi népek és szabadokból álló várjobbágyok alkották. 
Monoszló település első említése 1252-ből való.  Az eredetileg román stílusú templom valószínűleg 
a XII. vagy a XIII.-ik században épült. A templom akkor három településből álló falubokor központi 
helye volt. 
A falu lakossága a reformáció idején a kálvini irányzat követőjévé vált és az 1476-ban a Szent 
Mihály tiszteletére felszentelt templomot használta. 
/A műemlék templom 1970-es években történt felújításakor kerületek elő korábbi részletek mint pl. 
a bélletes román kapuzat életfa motívummal./ 
A Balaton-felvidéken a XIII-XIV. századtól kezdődően megerősödtek az egyházi birtokok. A 
Csicsói- és a Káli medencében a falvak a veszprémi püspök fennhatósága alá tartoztak, néhány 
nemesi falu kivételével. 
Monoszló ez utóbbiak közé tartozott, azaz a török korban elnéptelenedett falut a XVII. század 
közepétől magyar kisnemesi családok népesítették be. Nemesi falu volt, amely nem állt földesúri 
fennhatóság, földesúri hatalom alatt. Önkormányzatát maga választotta, a nemesek együttesen 
gyakorolták a földesúri jogokat és tulajdonuk, telkeik arányában részesültek a közös jövedelmekből. 
A választott testület a gazdálkodással járó rend fenntartásával, a legelőhasználat szabályozásával, 
a közrend fenntartásával, a közösség vagyonának és jövedelmének kezelésével foglalkozott, s így 
biztosította a szabadparaszti fejlődés lehetőségét tagjai számára. Kiváló példája volt a korai 
polgárosodásnak ez a nemesi községi autonómia, amely a parasztnemeseket részesítette a 
nemesi demokrácia áldásában. /1871-ben rendelték el a nemesi önállóság megszűntetését. / A 
XIX. század első fele a település fénykorának nevezhető, de a század második felében épült 
présházak is a jólétről, az igényességről szóltak. Ebben az időben a falu népessége tartósan 500 fő 
felett volt és a mezőgazdaság, szőlőtermesztés a lakosok fő foglalatossága. 
1938-ban a Hegyestű bazaltkúpján kőbányát nyitottak s ez jelentős változást hozott a település 
tájhasználatában. 
A szocialista mezőgazdaság az 1950-60-as években Monoszlót sem kerülte el és az önálló 
szerveződés megszűntével a falu a zánkai Magyar Tenger TSZ szervezetébe tartozott. A közös 
gazdálkodás nem ügyelt az egyedi értékekre, nem igényelte a sajátos ismereteket és így sok 
minden feledésbe merült. A rendszerváltást követően ezért sok mindent, – többek között– az 
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egyéni gazdálkodást, az értékvédelmet, az esztétikus és egészséges környezetalakítást is újra kell 
tanulni.  
 

2.14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

 

azonosító lelőhelyszám név védelem HRSZ 
EOV Y 

koordináta 
EOV X 

koordináta 

8559 1 Hegyes-tető szakmai 086/1, 086/2 543335 172636 

8560 2 Boncos-dűlő szakmai 

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 174362 

8561 3 Kapui-dűlő szakmai 

1009/3, 1009/2, 
1009/1, 1009/8, 
1009/9, 1009/6, 
1009/10 543238 174639 

8562 4 Kávás-kúti-dűlő szakmai 
0170/1, 0169, 
0168/5 543414 174636 

8563 5 
Szent Mihály-
templom szakmai 169/2, 190, 202/2 542619 174308 

8564 6 Pangyér-hegy szakmai 

041/12, 041/11, 
041/10, 041/14, 
041/13, 041/9, 
041/33 542084 173824 

 

2.14.6.3. Világörökségi és világörökségi várományos terület 

 A Balaton törvény szerint Monoszló teljes területe Világörökség várományos terület. A törvény 
most elfogadás előtt álló módosítása szintén ugyanezt tartalmazza. 
A Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015(VI.2.) MvM rendelet alapján 
Monoszló része a Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökségi Várományos Területnek.  
A település tervezése során ezért az örökségvédelmi, világörökségi jogszabályokat a 
településtervezés eszközeivel próbáljuk határozottan érvényesíteni, a település sajátos jellegét 
megtartva. Természetesen tudjuk, hogy az értékek csak a gazdasággal összhangban maradhatnak 
fenn. 
 

2.14.6.4. Műemlék, műemléki környezet 

 

törzsszám azonosító cím név védelem HRSZ 
EOV Y 

koordináta 
EOV X 

koordináta

11009 12799 

Balatonfelvidéki 
gazdasági épület 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet  

8408 24602 református Műemléki  
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paplak ex-lege 
műemléki 
környezete 

környezet 

5237 24603 

Ref. templom ex-
lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet  

10109 24604  

pince ex-lege 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet  

8408 30774 Templom u. 9. gazdasági épület 
Műemlék 
[tartozék] 190 542663 174330 

8408 30775 Templom u. 9. pince 
Műemlék 
[tartozék] 190 542647 174311 

5237 10056 Templom u. 15. Ref. templom Műemlék 190 542623 174309 

8408 10055 Templom u. 9. 
református 
paplak Műemlék 190 542645 174321 

10109 10057 Újhegy u. 14. pince Műemlék 0200/2 542653 174860 

11009 11164  
Balatonfelvidéki 
gazdasági épület Műemlék 403 542765 174645 

 

2.14.6.5. Helyi védett épületek, objektumok 

 
Funkció Cím HRSZ 
Présház CSÁDÉ 1027  
Vincellérház CSÁDÉ 1025  
Présház CSÁDÉ 1022  
Présház CSÁDÉ 1016  
Sarusi család birtokközpontja 
és vendégháza 

TIK-HEGY (NAGYKŐ MÖGÖTT) 703 

Présház-pince ÚJ-HEGY 406 
Présház-pince ÚJ-HEGY 416 
Vincellérlakás ÚJ-HEGY 425 
Présház ÚJ-HEGY 407 
Pince HEGYES-TŰ 550 
Szőlőhegyi nyaraló épület HEGYES-TŰ 613 
Présház HEGYES-TŰ 612/1 
Posta FŐ U. 40. 217/3 
Pince és földszintes XVIII. sz 
2. felében épült lakóház 

Templom u. 21. 
 

204 

Pince és földszintes XVIII. sz 
végén épült középrizalitos 
lakóház 

Templom u. 20. 
 

202/2 

VILLA SILVESTRIS- 
MONOSZLÓI ERDEI ISKOLA 
ÉS  
INFORMÁCIÓS KÖZPONT 

TEMPLOM U. 8. 189 

Balatonfelvidéki gádoros Fő u. 32. 175/3 
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lakóház, új épület a 
hagyományokat értő módon 
követve 

 

 Templom u. 3. 183 
Szélmalom 
 

 10/1, 10/2 

 
 
1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 
 
Monoszlón az épített környezetben olyan típusú konfliktusok jellennek meg, hogy a jellegzetes, a 
népi építészet kiváló példáit adó lakóházakat a városi értelmiség nyaralónak, üdülőnek felvásárolják 
és a saját szükségletei vagy kereskedelmi hasznosítás céljából átépítik. Ez egyszer funkcionálisan 
okoz konfliktust, mert a nyaralónak, vendégháznak átépített épület semmilyen hagyományos 
gazdálkodói tevékenységre nem alkalmas. A másik gond szakmailag –történeti hűség – és 
esztétikailag jelentkezik a hagyományos népi építészethez való hűség, illetve a modern építészet 
elemeit is használó két felfogás eltéréséből. Az tény, hogy a modern elemek alkalmazásának 
vannak a település történelmi hangulatát romboló hatásai is. 
Említettük, hogy ugyanez a konfliktus a szőlőhegyeken, különösen a Hegyestűn is határozottan 
érzékelhető. 
Van még egy alapgond, mégpedig az, hogy a helyiek, akik állandóan Monoszlón élnek nem 
rendelkeznek annyi pénzzel, hogy a történelmi hűségnek megfelelő felújítást végeztessenek el, 
illetve nem mindig érzékelik a hagyományos építészeti elemek alkalmazásának fontosságát, így 
nem törekszenek a hiteles helyreállításra, és többször olyan megoldást alkalmaznak, amelyek 
rontják házaik esztétikai értékét. 
 

1.15. Közlekedés 

 

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 
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.  

 
1.15.1. A település tágabb térsége közlekedési kapcsolatainak vizsgálata 
 

2.15.1.1. Közúti közlekedés 

Monoszló, az egykori egyházi központ a Balaton-felvidéken, Veszprém megyében, a Balatonfüredi 
járásban található közel a Balatonhoz. Az V. (M7-M0-M3) európai jelentőségű un. Helsinki folyosó a 
Balaton déli partján halad, melynek hatása a településre nézve kevésbé jelentős.  

Monoszlótól délre a Balaton partáját követve halad a 71 sz. Lepsény-Fenékpuszta másodrendű 
főút. A 77 sz. Veszprém-Tapolca másodrendű főút keleti és nyugati-északi irányba 16 km 
megtételével közelíthető meg. 

A település közvetlen elérése a kapcsolódó mellékúthálózaton keresztül lehetséges. 

Monoszló zsáktelepülés, melyet a 73124 j. Monoszló bekötőút tár fel, ami egyben a falu főutcája is 
(Fő u.).  
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A 73124 j. út déli irányban a 7313 j. Zánka-Gyulakeszi összekötő úthoz csatlakozik, melyen 
keresztül biztosítható a környező közúthálózati elemek elérse. 

A térség keleti és nyugati irányú gyorsforgalmi kapcsolatát adó M7 autópálya a Balaton déli oldalán 
halad, így az elérése időigényes. Az M7 autópálya nemzetközi száma E71, mely keresztmetszete 
2x2 sáv + biztonsági sáv. Az autópálya kapcsolat Monoszló településről a Tihanyi- Szántódi rév, 
illetve a Balaton megkerülésével lehetséges. 

A környező települések és a Balaton megközelítése az országos főutak és mellékutak segítségével 
biztosított, bár a település zsák jellegéből adódóan a közúti kapcsolatok hiányosak, különösen az 
északi irányú, illetve a kelet-nyugati átkötések hiányoznak. Jelenleg a meglévő országos 
közúthálózat biztosít a környező települések, valamint a gyorsforgalmi és főúthálózat felé 
kapcsolatot. 

2.15.1.2. Vasúti közlekedés 

A települést vasútvonal nem érinti. Monoszlótól délre, Zánka területén halad a Balaton partját 
követve a Székesfehérvár-Veszprém vasútvonal, a MÁV 29-es számú villamosítatlan, egyvágányú 
vasúti vonala. A vonal idegenforgalmi szempontból igen jelentős – leginkább a nyári időszakban- , 
mivel összeköti a Balaton északi parti településeit Budapesttel. A vonalon engedélyezett sebesség 
80 km/h, teherforgalma elenyésző. 

2.15.1.3. Légi közlekedés 

Monoszló tágabb térségében található nyilvános repülőtér a Siófok-Kiliti repülőtér, mely a Balatontól 
5 km–re, Siófoktól délre, a 65 sz. főúttal párhuzamosan, 1250 m hosszú pályával rendelkező füves 
repülőtér.  

Monoszló tágabb környezetében található továbbá a volt Veszprém-Szentkirályszabadja repülőtér, 
egy jelenleg átépítés alatt álló volt katonai repülőtér, mely jelenlegi neve BudaWest Airport.  

2.15.1.4. Vízi közlekedés 

Monoszlótól délre ~ 6,0 km-re található a Balatonpart, ahol a Balaton parti településeken 
hajóállomások és kikötők is találhatók. A legközelebbi kikötők a Zánkai, Balatonszepezd-
Szepezdfürdő és Balatonakali, valamint közúton 20,0 km-es távolságban található a Tihanyi-
Szántódi rév, mely gépjárműforgalmat is bonyolít. A Balaton vízén menetrend szerinti 
személyhajózás, kompközlekedés, rendezvényhajózás és vitorlás hajózás egyaránt megtalálható. 
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1.15.2. A település belső közlekedési hálózatának és létesítményeinek vizsgálata 
 
Monoszló a Balatontól 5 km-re északra található, a Balaton-felvidék északi parthoz közeli részén. A 
település közúti megközelíthetősége országos mellékutakon keresztül lehetséges. A települést dél 
irányból a 7313 j. útról leágazó 73124 j. út tárja fel.  
A közigazgatási határon belül a települési úthálózat leglényegesebb eleme a 73124 j. út (Fő u.) 
melyek keresztmetszeti elrendezése 2x1 sáv, kétoldali zöldsávval és nyílt szikkasztó árokkal 
kialakítva. Az országos közút belterületi szakaszának településközponti részének szakaszán 
egyoldali járda került kialakításra.  
A 73124 j. út belterületi szakasza egyben a település gyűjtőútja is. A kiszolgáló utak 
keresztmetszeti elrendezése általában 2x1 forgalmi sáv és kétoldali zöldsáv, változóan kiépült 
szikkasztó árkokkal, és helyenként kiépített járdaszakaszokkal vagy járda nélkül.  
A település belterületi úthálózata kialakult szabálytalan, mely a régi történelmi kapcsolatok, a 
Köveskál, Balatonhenye, Balatoncsicsó és a Hegyestű, Tagyon-hegy irányába vezető utak 
határoztak meg. 
Megállapítható, hogy a forgalomvonzó létesítmények általában a településen haladó országos 
közúton, illetve azokhoz közeli lakó-kiszolgáló utakon közelíthetők meg. 
A külterületi dűlőutak a szőlőhegyek és a mezőgazdasági területek megközelítését szolgálják. Az 
utóbbi évtizedek fejlesztéseként a hegyestűi geológiai bemutatóközponthoz vezető keskeny erdei út 
leburkolása történt. 
A külterületi földutak közül legtöbbet Balatoncsicsó felé vezető utat használják, amelynek csicsói 
szakasza aszfaltozott és jó időben Veszprém és térsége ezen az úton jóval rövidebben érhető el. 
Kavicsolt erdészeti út vezet át Vigántpetendre, de ennek az útnak nincs közforgalmi jellege. A 
külterületi utakat, amelyek több száz évig a szomszédos települések elérését szolgálták, ma 
jobbára csak a mező- és erdőgazdasági tevékenységet végzők használják.   
A faluban névvel rendelkező lakóutcák a Nagykő, a Hegyi, a Kiskút, és a Templom utca. Ezeken 
kívül néhány kisebb köz, illetve az egyes telkekhez bevezető út található a faluban. 
A község úthálózata kisebb szakaszok kivételével az elmúlt évtizedekben nem változott és a 
történelmileg kialakult szerkezet működik ma is. 
 
 
1.15.3. Csomópontok kialakítása 

A település közigazgatási határán belül az összes csomópont szintbeni kiépítésű. A forgalom alá-és 
fölérendeltségi viszonyai az úthierarchiának megfelelően vannak kialakítva. 

Az országos közút, amely a település feltáró útja elsőbbséggel rendelkezik a csatlakozó 
önkormányzati utakkal szemben, mely elsőbbségadás kötelező jelzőtáblával van szabályozva. 

A lakóutcák kis forgalomúak, a csomópontok szabályozás nélküliek, de még így is megfelelő 
kapacitástartalékkal rendelkeznek. Beavatkozást csak a hegyes szögű, szűk vagy éppen a 
túlságosan és indokolatlanul terebélyes csomópontok indokolhatnak.  

 
 
1.15.4. A település forgalmi vizsgálata 

A forgalmi vizsgálatot az országos forgalomszámlálási adatokból az ÚT 2-1.201 és ÚT 2-1.118 
műszaki előírás szerint számított várható forgalmak segítségével végeztük el. A forgalmi vizsgálat 
alapja a 2017. évi országos forgalomszámlálási adatok.  

Monoszló belterületén átmenő a falu zsák jellegéből adódóan nincs. A belterületen a célforgalom 
jellemző, ebből kifolyólag az országos közúton és a lakóterületeken a forgalomi terhelés alacsony. 
A külterületi önkormányzati utak forgalma a mezőgazdasági termeléssel és turizmussal 
kapcsolatos.  
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A 73124 j. Monoszló bekötő út forgalomterhelését és forgalom összetételét az alábbi táblázat 
mutatja be: 

2017. évi 
forgalomszámlálá
si adatok alapján 

ÁNF 
E/nap 

Személy 
gk. 

j/nap 

Tehergk
. 

j/nap 

Autóbusz
j/nap 

Motor
j/nap 

Kerékpá
r 

j/nap 

Lassú 
jármű 
j/nap 

0+000-2+790 
kmsz között 

828 583 74 11 30 56 13 

ÁNF: átlagos napi forgalom 
E: személygépjármű egyenérték 
J: jármű 

Az út kapacitáskihasználtsága 4%, forgalmi jellege C3 

 

A forgalmi vizsgálatból megállapítható, hogy a település megközelítését biztosító mellékút terhelése 
az Út 2-1.201 műszaki előírás alapján kisforgalmú, jóval a megfelelő határértékek alatt van. 
 

 
1.15.5. Utak állapota 

A település közigazgatási területén áthaladó országos mellékút állapota jó, azonban célszerű a 
folyamatos fenntartás. Az országos közút szilárd burkolatú. 

Monoszló belterületén a kiszolgáló utcák egy része burkolattal ellátott, a burkolat minősége jó, 
közepes és rossz. A külterületi mezőgazdasági utakon szilárd burkolat nincs kiépítve. A belső 
úthálózat viszonylag jól járható. 

A környező országos úthálózat a felújítása folyamatos, a 73124 j. út burkolata jelenleg megfelelő, 
azonban kiemelt figyelmet kell fordítani a meglévő burkolatok és csapadékvíz-elvezető rendszer 
állapotának javítására, folyamatos karbantartására, csak a kettő együttes jó állapota előzheti meg a 
burkolatok tönkremenetelét. 
 

 
1.15.6. Közösségi közlekedés 
Monoszló területét helyközi autóbuszjáratok érintik. A helyközi autóbuszjárat hétköznap több 
járatpárt jelent Zánka (Veszprém, Balatonfüred) illetve Tapolca felől. 
 
A település területén található helyközi járatok megállóhelyei:  
-Monoszló Kultúrház 
-Monoszló elágazás 
 
A járatok az országos úthálózaton 73124 j. úton (Fő u.) 7313 j. út (külterület) közlekednek. A járatok 
kétirányú utasforgalmat bonyolítanak. A busz megfordulását a falu közepén az élelmiszerbolt és a 
kultúrház előtt kialakított teresedésen oldják meg. 
 
A vasúti és vízi közlekedési módoknak a buszjáratokkal átszállási lehetősége biztosított. 
 
 
1.15.7. Gyalogos közlekedés 
A gyalogosközlekedés számára a településen haladó és települést feltáró országos közút mentén 
kiépítésre került szakaszosan egyoldali járda, a kiszolgáló utcákon azonban nagyrészt nincs, vagy 
csak szakaszosan van kiépítve. A járdák állapota, kialakítása és szélessége változó. A lakó-
kiszolgáló utakon azonban általában a gyalogos forgalom a közúton bonyolódik.  
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Megemlítendők a külterületet érintő turista útvonalak, melyek azonban kizárólag turisztikai célt 
szolgálnak. A turistautak közül a Hegyestűt és a falu belterületét egyaránt két turistaút érinti. A 
sárga és a kék vonaljelzésű, valamint a kék négyzet jelű turistaút. Ez utóbbi csatlakozik a 
településtől északra húzódó Országos Kék Túra útvonalához. 

 
 
1.15.8. Kerékpáros közlekedés 
Monoszló közigazgatási területén önálló kerékpárút nem található. A település lakóutcái a kis 
forgalom következtében alkalmasak a kerékpáros közlekedésre.  
Jelenleg a település közigazgatási határán haladó 7313 j. úton kerékpározásra kijelölt nyomvonal 
található, melyet a kerékpárosok részére tájékoztató és útvonaljelző táblákkal is kijelölésre került. 
Monoszló felé a kerékpárosok jelenleg a 73124 jelű bekötő országutat veszik igénybe, amely 
kerékpározásra alkalmas a csekély forgalma következtében.  
A kerékpáros úticélként jelentkezik a Hegyestű geológiai bemutatóhely.  

 
1.15.9. Parkolás 

A lakóterületek parkolási igényei telken belül kielégítettek. Monoszló területén kiépített parkoló nem 
található, azonban az út mentén a padkán lehetséges a parkolás.  
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1.16. Közművesítés 

 
Monoszló településre 2005-ben készült a hatályos szerkezeti és szabályozási terv, amelynek 
szakági fejezetei tartalmazzák a település közműellátással kapcsolatos meglévő, üzemelő 
hálózatokat. A terv megfogalmazta a közműfejlesztés irányelveit is, amelyek részben ma is 
érvényesek. 
Monoszló közműrendszere kiépítettnek tekinthető, azok közüzemi formában üzemelnek. A 
vezetékes víz- és villanyenergia-ellátás alapközmű hálózatai mellett kiépült a földgázhálózat, és 
2012-ben megvalósult a szennyvízcsatornázás is. 
A csapadékvíz elvezetés gerinc árokrendszere kiépült, de a lakóutcák vízelvezetése csak részben 
megoldott. A községben a csapadékvíz elvezetés további fejlesztésre szorul, és a befogadó 
rendszer karbantartást igényel, a nem megfelelő kapacitású szakaszok, átereszek korszerűsítése 
szükséges. 
A közműrendszerek kiépítettsége lehetőséget biztosít a település kismértékű fejlesztésére és az 
infrastrukturális ellátás magas színvonalának fenntartására. 
 
1.16.1. Víziközművek 
 
Monoszló Önkormányzata határozatlan idejű szerződést kötött a Bakonykarszt Víz és Csatornamű 
Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.) víziközmű szolgáltatóval, mint üzemeltetővel a kötelező 
önkormányzati közfeladat – egészséges ivóvíz ellátás, szennyvízelvezetés, tisztítás, valamint e 
tevékenységekkel összefüggő környezetvédelmi feladatok – ellátásáról, valamint a törzsvagyon 
részét képező helyi víziközművek működtetéséről. 
 

2.16.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás 

Monoszlón a jelenlegi igényeket kielégítő vízellátó hálózat üzemel, amely biztosítja az ivó-, tűzivíz 
és részben a csekély mértékű gazdasági víz igényeket. A kertek öntözése többnyire a korábban 
víznyerésre használt kutakból történik. 
Monoszló ivóvíz ellátása a Heves-forrás közelében, a Zsabai réten létesített mélyfúrású kútból, 
helyi vízműből – 037/1 hrsz, üzemeltető a Bakonykarszt Zrt. Nagyvázsonyi üzemegysége – történik. 
A mélyfúrású kútból nyert karsztvíz jó minőségű, a víz minőségi jellemzői az előírt határértékek alatt 
maradnak, megfelelnek az ivóvíz szabványok minőségi követelményeinek. 
A víztermelő kút kapacitása 150 m3/d, amely érték egyben a vízbázis kapacitása, illetve a 
szolgáltatható víz mennyisége is. A legnagyobb napi vízkivétel: 140 m3/d volt, azonban a 
Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. által 2003-ban végzett vizsgálat során megállapításra került, 
hogy a kútból a biztonságosan kiszolgálható víz mennyisége csak 90 m3/d. 2017-ben az átlagos 
víztermelés 17 m3/d volt, amely érték a nyári időszakban 55 m3/d-re emelkedett. 
A rendszer biztonságos üzemelését és nyomástartását Monoszló belterület határán a Nagykő 
gerincén, a 707/3 hrsz.-on 260 méter magasságban elhelyezett 100 m3-es víztároló medence 
szolgálja, amely ki tudja egyenlíteni a településen a fogyasztási különbségeket is. Mind a kút, mind 
a víztározó kapacitás lehetővé teszi az ivóvízellátó rendszer további fejlesztését. A Bakonykarszt 
hivatalos tájékoztatása szerint a szabad kapacitás 40–50 m3, így a tervezett lakóterületi bővítés – 
mintegy 15–20 lakóház – bőven kielégíthető a jelenlegi kútkapacitással. 
Az elosztóhálózaton belül a nyomásviszonyokat a tározómedence határozza meg, és mindenütt 
biztosított az 1,5 bar kifolyási nyomás. Az egész település egyetlen nyomászónába tartozik. 
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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 vízbázisok, a távlati vízbázisok, 
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. 
rendelet alapján: 

 védőidom: az üzemelő vagy tervezett vízkivételi műveket (berendezéseket) körülvevő felszín 
alatti térrész, amelyet a vízkivétel (ivó-, ásvány- vagy gyógyvíz) – mennyiségi, minőségi – 
védelme érdekében a környezeténél fokozottabb biztonságban kell tartani, 

 védőterület: az üzemelő vagy tervezett vízkivételi műveket (berendezéseket) körülvevő 
terület, amelyet a vízkivétel (ivó-, ásvány- vagy gyógyvíz) - mennyiségi, minőségi - védelme 
érdekében a környezeténél fokozottabb biztonságban kell tartani. 

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 figyelembe kell venni. 
Fontos tény, hogy a helyi vízműkút, vízbázis utánpótlási területe nyílt karszt területen helyezkedik 
el, és így fokozottan sérülékeny kategóriába tartozik.  
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. 
Vízellátó rendszer 
Monoszló vízelosztó rendszerén a közterületi ellátó vezetékek mérete általában D90-es D110-es és 
D160-as, anyagát tekintve pedig KPE. A vezetékhálózat vegyes rendszerű, kör- és ágvezetékekből 
épül fel. Az ágvezetékes kialakítás hátránya egyrészt, hogy kisebb fogyasztású időszakokban 
pangó vizek alakulnak ki az egyes ágakban, mely, a vízminőséget kedvezőtlen irányban 
befolyásolja, másrészt esetleges meghibásodás, vagy rekonstrukciós munkák esetén nagyobb 
területet érint az átmeneti vízhiány. A tűzivíz biztosítása a hálózatra szerelt föld feletti tűzcsapokkal 
történik.  
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2.16.1.2. Szennyvízelvezetés és tisztítás 

Monoszló a Köveskál szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű rendszerhez tartozik. A község 
Köveskállal, Balatonhenyével, Szentbékkállával és Mindszentkállával közösen oldotta meg a 
szennyvízelvezetést és a szennyvízkezelést. 2012-ben helyezték üzembe az elválasztott 
rendszerben kiépített települési szennyvízhálózatot, amely által a szennyvíz a Köveskálon 
megépült szennyvíztisztítóba kerül.  
Évtizedek óta tervezték a beruházást, azonban reálisan 2007-ben nyílt meg a lehetőség a munkák 
elindítására. Monoszlón 2 700 méter gerincvezeték épület meg, és mintegy 100 bekötésre került 
sor. A településen létesített két átemelő (MO-1 és MO-2) juttatja el egy mintegy négy km hosszú 
vezetéken a szennyvizet Köveskálra a közös szennyvíztisztítóba. Az MO-1 jelű átemelő – 031/4 
hrsz – a település szennyvizeit továbbítja a szennyvíztisztítóba, míg az MO-2 jelű átemelő – 037/4 
hrsz – a település délnyugati részéről összegyűjtött szennyvizeket juttatja el a települési hálózatba. 
A szennyvízhálózat a történelmi szerkezetnek megfelelően, a régi hálózat útjai mentén vagy azok 
alatt épült ki. A Fő utca kezdeti szakaszának kivételével – ahol átemelő segítségével nyomott 
vezetéken továbbítják a szennyvizet a településközpont irányába – a rendszer gravitációs lejtéssel 
működik. 
A szennyvízcsatorna-hálózat nyomóvezetékei D63-as valamint D90-es méretűek és KPE 
anyagúak, a gravitációs vezetékek pedig DN 200-as méretűek és KG-PVC anyagúak. 
 

2.16.1.3. Csapadékvíz-elvezetés 

Monoszló településen az összegyűlő csapadékvizet az utak mentén kialakított nyílt árokhálózat 
vezeti el. Az árokhálózat nagy része gyepesített földmedrű. 
A csatornák és az átereszek általában megfelelően karbantartottak.  
A változó időjárás miatt egyre nagyobb intenzitású, egyre nagyobb mennyiségű csapadék 
elvezetéséhez szükséges a kritikus helyeken – összefolyásoknál, szűk átereszeknél – az elvezető 
rendszer korszerűsítése. 
Monoszló közigazgatási területének nagy része a Horogi-séd vízgyűjtő területéhez tartozik, amely 
patak befogadója – Zánka területén – a Balaton. 
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. 
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1.16.2. Energiaközművek 
 
A településen a vezetékes energiaközművek közül a villamosenergia-ellátás és a földgázellátás 
biztosított, távhő- és egyéb energiaellátó-rendszer nem üzemel. 
 

1.16.2.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás 

 
Villamosenergia-ellátás 
Monoszlón a villamosenergia-ellátás az igényeknek megfelelően teljesen kiépült. A volt zártkerti, 
kertes ingatlanok jelentős részén is biztosított az ellátás. 
Nagyfeszültségű elosztó- és átviteli hálózat a település közigazgatási területét nem érinti. A 
középfeszültségű hálózat 20 kV-os feszültségszinten üzemel, amelyről a község 
transzformátorállomásainak megtáplálása biztosított. Monoszló településen lévő KöF/KiF 
transzformátor állomások normál üzemviteli ellátása Tapolca alállomás (TAPO) 22 kV-os cellájából 
történik. A térségen halad át a Tapolca – Zánka Cs.Sz.K 20 kV-os (64/0) gerinchálózat, amelyről 
leágazik a 64/10 jelű 20 kV-os vezeték. A transzformátorok leágazásai erről a hálózatról indulnak. A 
középfeszültségű gerinchálózat 3x95 mm2 AASC keresztmetszettel létesült, amely a távlatban is 
megfelelő kapacitással rendelkezik. A leágazó szabadvezetékek 50 mm2 keresztmetszetűek, amely 
a követelményeket és a fejlesztések igényeit is kielégítik. A tartószerkezetek részben szabványos 
áttört gerincű vb. oszlopok, részben szabványos faoszlopok, kivéve a sarokfeszítőket, amelyek 
rácsos acéloszlopok, illetve néhány helyen pörgetett vb. oszlop.  
A község kül- és belterületének villamos teljesítményét jelenleg 5 db 20/0,4 kV-os transzformátor 
biztosítja, az alábbi táblázatban szereplő paraméterekkel. A transzformátorok természetesen 
nemcsak a lakossági, hanem a község ipari és mezőgazdasági üzemeinek az ellátását is 
biztosítják. A transzformátorok közül négy oszlopállomásként létesült, a 46619-es számú pedig 
kompakt betonházas kivitelű.  
 

Állomás 
száma 

Állomás 
neve 

Kategória 
Állomás 

Típus 
Állomás 

Tulajdonos Kivezetés 
Primer 
feszültség

45182 
Pongyéri 
pince 

Fa 
bakoszlopos

FOTR 
20/125 

E.ON TAPO220009 22 kV 

45185 Vízmű 
Beton áttört 
egytörzsű 

OTR 20/250 nem E.ON TAPO220009 22 kV 

45183 
Monoszló 
ksg. 

Rácsos 
acéloszlopos 
egytörzsű 

VOTR 
20/400 

E.ON TAPO220009 22 kV 

45186 Juhhodály
Beton áttört 
egytörzsű 

OTR 20/250 E.ON TAPO220009 22 kV 

46619 
Monoszló 
Széles-
hát 

Kompakt 
betonházas 

KTW-630S E.ON TAPO220009 22 kV 

 
A transzformátor állomások gépkapacitása a jelenlegi igényeknek megfelelő.  A község 
kisfeszültségű hálózata alapvetően szabadvezetékes. A szabadvezetékek részben csupasz, 
részben szigetelt kivitelűek. A csupasz szabadvezetékek hagyományos kereszttartós kivitelűek, a 
szigetelt szabadvezetékek kötegeltek. A településen üzemelnek földkábeles hálózatok is, ezek 
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korábban kizárólag csak a házi csatlakozó vezetékekre korlátozódtak. A földkábeles hálózat 
alkalmazása az újabb építésű lakó- és gazdasági épületeknél jellemző. A domináns 
szabadvezetékes hálózat tartószerkezetei vegyesen vasbeton- és faoszlopok. A vezeték 
keresztmetszetek valamennyi transzformátorkörzetben a gerinchálózat esetében 50 és 95 mm2, 
amely a község területén megfelelő. A meglévő vezetékhosszak üzemeltetési problémákat az 
áramszolgáltatói tulajdonú hálózatokon nem jelentenek. A kisfeszültségű hálózaton alkalmazott 
érintésvédelmi rendszer NULLÁZÁS (TN), a vele szemben támasztott követelményeket kielégíti. 
Közvilágítás szempontjából a község főútja M4, míg az egyéb belterületi útjai M5-M6 osztályúak. A 
közvilágítási hálózatot és berendezéseket a közelmúltban teljesen felújították. A lámpatestek a Fő 
utcán részben nátriumlámpásak, a mellékutcákban kompakt fénycsövesek. A fénypontok sűrűsége 
nem mindenhol optimális, így vannak gyengébben megvilágított útszakaszok, falurészek. A 
közvilágítás vezérlése alkonykapcsolóval történik, amely ez esetben elfogadható. Az alkalmazott 
25 mm2 keresztmetszetű vezetékek az adott hosszúságok figyelembe vételével megfelelőek.  
A községben lévő villamos hálózatok lényegében jól tükrözik az átlagos és hasonló méretű 
településeken is tapasztaltakat. A villamos energiaszolgáltatásban komoly zavar nincs, a 
szolgáltatás színvonala megfelelő. 
A KSH 2016. évre vonatkozó adatai alapján a 150 db villamosenergia-fogyasztóból 135 db 
lakossági fogyasztó. A szolgáltatott éves villamos energia mennyisége 295 ezer kWh volt, 
amelynek 81%-a lakossági felhasználáshoz köthető. A kisfeszültségű villamosenergia-
elosztóhálózat hossza 3,4 km. 
 
Gázellátás  
Monoszló vezetékes földgázzal ellátott. A gázvezeték rendszer 1999. évben került megépítésre. A 
gázelosztó vezeték PE anyagú, földben vezetett.  
A település nem rendelkezik önálló nyomásszabályozó állomással. Monoszló település részére a 
középnyomású földgázellátást a Köveskál településen üzemelő gáznyomásszabályozó állomás 
biztosítja. Ez a nyomásszabályozó végzi a gázellátást Köveskál, Balatonhenye és Monoszló 
településeknek egyaránt. 
A köveskáli gáznyomásszabályozó állomás GÁZGÉP típusú lemezszekrényes kivitelű, típusa 
MBM236-T5-10. MBM-100 
A gerinchálózat a település belterületén DN 63 PE 80/G SDR ll mérettel létesült, a leágazó 
vezetékek DN 20 PE 80/G SDR ll típusúak. A hálózat üzemi nyomása 2,5 bar. A külterületi 
gázelosztó vezeték rendszer szintén DN 63 PE 80/G mérettel létesült. 
A rendszer biztonsági övezete 4-4 méter bel- és külterület esetében egyaránt. 
A KSH 2016. évre vonatkozó adatai alapján a 33 db települési gázfogyasztó 46 ezer m3 fölgázt 
használt fel, amelynek 86%-át a lakossági felhasználás teszi ki. Az összes gázcsőhálózat hossza 
6,1 km. 
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1.16.2.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 
energiagazdálkodás lehetőségei 

Monoszlón a megújuló energiaforrások használata még nem jellemző, de minden bizonnyal az 
igény a megújuló energiára a jövőben erősödni fog. Energiagazdálkodási szinten reálisan a 
megújuló energiahordozók közül a nap energiája hasznosítható. Az aktív hasznosítás 
napkollektorok és napelemek alkalmazásával érhető el. 
 

1.16.2.3. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Önkormányzati intézmény a településen a Hivatal és az élelmiszerbolt épülete. 
Energiahatékonyság javítását célzó beruházások nem történtek.  
 
 
1.16.3. Elektronikus hírközlés 
 

1.16.3.1. Vezetékes elektronikus hírközlés 

Monoszló földkábeles távközlési helyi hálózata csaknem két évtizede a MATÁV Rt. beruházásában 
épült, és Zánkával együtt alkotott egységes helyi hálózatot. A hálózat kihelyezett központja (RSU) 
Zánka községben található. 
A távközlési technika gyors fejlődése következtében az újabb igények kielégítése, újabb területek 
ellátása többféle megoldással is lehetővé vált. Több távközléssel foglakozó cég jelent meg a piacon 
és Monoszlón is több cég kínálja szolgáltatásait. 
A PR-TELECOM a balatonfüredi járásban 2018. év végi határidővel vállalta a szélessávú 
internetelérés biztosítását. A vállalás az Újgenerációs NGA és felhordó hálózat fejlesztését 
támogató GINOP pályázat keretében valósul meg. A projekt során kiépül a szélessávú 
internetelérést biztosító gerinc optikai infrastruktúra és a helyi elérési hálózat. Így Monoszlón is új 
optikai elérési hálózat épül ki. A Zánka és Monoszló közötti optikai kábel 2017-ben megvalósult. 
 

1.16.3.2. Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

A község közigazgatási területén a Magyar Telekom Nyrt. átjátszó állomása üzemel a víztározó 
melletti volt MATÁV antenna helyén (707/3 hrsz.). A vezeték nélküli telephelyhez jelenleg nem 
tartozik mikrohullámú összeköttetés, a már megszűntetett nyomvonalvédelemre a Telekom 
tájékoztatása szerint magassági építéskorlátozás nem került bejegyzésre. A Telekom hálózatán a 
2G, 4G/LTE lefedettség a település nagy részén elérhető.   
A tartószerkezeten a Telenor mobil bázisállomása is helyet kapott, 17 méteres 
antennamagassággal. Hálózatán 2G/3G/4G lefedettség a település nagy részén biztosított.  
A Vodafone szintén elhelyezte szektorsugárzóit az antennatornyon, amelyről 2G és 3G 
szolgáltatást biztosít.  
A folyamatosan fejlődő új vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatások lefedettségének 
biztosításához új antenna elhelyezésekre lehet szükség. 
A Widenet vezeték nélküli nagy sávszélességű állandó internet hozzáférést biztosító 
rádiófrekvenciás összeköttetést tart fenn. A lefedettség kiterjed a település környezetében található 
területekre is, hegyoldalakban fekvő ingatlanokra, hétvégi házakra is, amennyiben a rálátás adott. A 
szolgáltatás továbbá lehetőséget teremt telephelyek, hálózatok gyors összekapcsolására, hang- és 
képátvitelre, távoli munkavégzésre és minden az Internet által nyújtott lehetőségek kihasználására. 
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A központ és az előfizetési pontok közötti átvitel mikrohullámú hálózaton működik, az épületeken 
belüli kommunikációt pedig az Ethernet elosztó rendszer biztosítja. A rendszer röviden egy vagy 
több jól látható helyen kihelyezett antennából és az egyedi előfizetőknél (pl. házak tetején) 
felszerelt vevő antennákból áll. A jelenlegi technológiai feltételek a központi adótól kb. 3 km-es 
távolságon belül elhelyezkedő vevők számára teszik lehetővé a sugárzás problémamentes vételét. 
A megvalósíthatóság további feltétele a vételi pont és az adóegység közötti tiszta rálátás. 
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1.17. KÖRNYEZETVÉDELEM 

 
1.17.1. Talaj 
 
Monoszló a Káli-medence keleti részén terül el, amelynek geológiai felépítése változatos. Az idős 
geológiai képződményeken különböző vastagságú mészköves rétegek helyezkednek el, a 
Hegyestű pedig áttörve ezeket a rétegeket, bazaltvulkánként fokozza a változatosságot. 
A terület földtani felépítésében a közép és felsőtriász mészkő, és dolomit kőzetei vesznek részt, 
amelyekre különböző vastagságú, a lejtős domboldalakon inkább vastagabb, lösz és agyag lepel 
települt. 
Monoszló karsztos jellegú területein csak mérsékelt hozamot biztosító szántóföldi művelés 
folytatható. 
A talajok változatosak, előfordulnak erodált barna erdőtalajok, rendzina talajok és kifejezetten 
alapkőzet jellegű köves talajok. 
A vastagbb termőrétegű löszös vályogon képződött talajok kifejezetten alkalmasak szőlőművelésre.  
A sekélyebb termőrétegű, meleg fekésű talajok gyógynövénytermesztésre, gyep és erdőművelésre 
alkalmasak. Az erősen erodált csekély termőrétegű, köves területeken csak talajvédelmi célú 
hasznosítás (gyep, erdő) célszerű. 
 
1.17.2. Felszíni és a felszín alatti vizek 
 
Monoszló vízrajzi adottságait, felszíni és felszín alatti vizeit, jelen vizsgálat 1.12.1. Természeti 
adottságok fejezetben részletesen bemutattuk. 
 
1.17.3. Levegőtisztaság és védelme 
 
Monoszló levegőminősége a tapasztalatok alapján kitűnő. E településen, illetve közvetlen 
környékén imisszió mérő pont nem található így nem állnak rendelkezésre mérési adatok a 
település környezeti levegőjének minőségéről. Sem a településen, sem közvetlen környékén 
jelentősebb ipari-gazdasági eredetű szennyező forrás nincs. 
A közlekedésből származó szennyezés is elhanyagolható tekintettel arra, hogy Monoszló 
zsáktelepülés és nincs átmenő forgalom, a helyi közlekedésből származó légszennyezés pedig 
nem számottevő. Az feltehető, hogy az közlekedési forgalomból származó légszennyező anyagok 
mennyisége a nyári üdülőszezonban megnő, ám még ez sem jelent semmiféle határérték túllépést. 
A közlekedés mellett elméletileg a lakossági fűtésből származó légszennyezés okozhat 
légszennyezést. Monoszlón, ahol a legfeljebb kilencven házból a fűtési idényben legfeljebb 40 
lakott, s a többi házban csak temperáló fűtés van, és a falu vezetékes gázzal ellátott, a fűtésből 
származó szennyezés is elhanyagolható, hiszen az a néhány porta, ahol fával fűtenek nem okoz 
többlet szennyezést. 
Monoszló a 10. számú levegőtisztasági védelmi zónába tartozik. A 10. zónába tartozás a település 
előbb ismertetett kedvező légszennyezettségi állapotára utal, mert ebben a zónában egyik fő 
légszennyező anyag mennyisége sem haladja meg az imissziós határértéket. 
 
 
 
 
 



Monoszló község településrendezési eszközök felülvizsgálata 2018. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

- 100 - 

1.17.4. Zaj és rezgésterhelés 
 
Monoszlón a jelentősebb zajterheléssel járó tevékenységek közül gyakorlatilag egyetlen 
tevékenységgel sem kell kiemelten foglalkozni. Nincs szennyező és zajkeltő gazdasági 
tevékenység, nincs jelentős közlekedési forgalom, a szezonban időnként gondoz okozó a 
mezőgazdasági műveléssel járó gép zajok pedig a falusias környezet természetes velejárói.  
Mindezek ellenére, miután Monoszlón a házak többnyire előkert nélkül az utcafrontra, azaz a 
telekhatárra épültek hatványozottabban érzékenyek bármilyen szennyezésre, zajnövekedésre. Ez 
az új lakótelkek beépítésével járó megnövekvő forgalom idején már jelentkező probléma lesz, ezért 
sebességkorlátozással kell a zajterhelést megelőzni. 
A környezeti zaj és rezgés terhelésre vonatkozó előírásokat az új fejlesztési területek kialakításánál 
figyelembe kell venni. A létesítményeket úgy kell elhelyezni, hogy a védendő területen a zaj és 
rezgésvédelmi követelmények teljesüljenek. / 284/2007(X.29.) Korm. rend.; illetve 27/2008(XII.3.)  
KvVM-EüM együttes rendelet/ 
 
1.17.5. Sugárzásvédelem 
Monoszlón a sugárzásvédelemmel kapcsolatos teendőkről nincsenek ismereteink. 
 
1.17.6. Hulladékkezelés 
Monoszlón a hulladékkezelés szervezett keretek között zajlik.  A lakossági szilárd kommunális 
hulladékot a balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit kft. szállítja el hetente egy alkalommal, 
jelenleg csütörtökön. 
A szennyvízhálózatot a korábbi fejezetekben ismertetettek szerint a Bakonykarszt üzemelteti és a 
kiépített rendszeren keresztül, átemelő segítségével a köveskáli szennyvíztisztító telepre vezetik a 
szennyvizet. 
A külterületen jelentős illegális hulladéklerakás nincs, azonban több helyen található az erdei utak 
mentén kisebb hulladékkupac. 
A szennyvízkezelés megoldott s így remélhetőleg a korábbi talaj és talajvíz szennyezést, a 
szigeteletlen emésztőgödrök és a kutakba történő szennyvíz bevezetést idővel feldolgozza a 
természet. 
 
1.17.7. Vizuális környezetterhelés 
 
 Monoszló területe kifejezetten hagyományos építészeti kultúrával, elemekkel jellemezhető és az 
egyik legszebb Balaton-felvidéki település. 
2017-ben készült el Monoszló települési arculati kézikönyve és településképvédelmi rendelete.  
Ezek az anyagok részletesen bemutatták a település értékeit és kiemelték, hogy a belterületen a 
felépítmények, a betonoszlopok, a légvezetékek, az oszloptrafó, valamint a néhány nem odaillő 
kerítés, s egy –egy színével a többi háztól elütő tető jelent vizuális szennyezést. Külterületen a 
Hegyestű és az Új-hegy egykori szőlőhegyein okoz gondot a nyaraló épületek hagyományostól 
elütő, sokszor a statika törvényeit is cáfoló, kifejezetten csúnya megjelenése és az eredeti 
szőlőhegyi funkciótól teljesen idegen építmények pl. úszómedencék látványa. Egyes helyken a 
beépítés sűrűsége igényelné esztétikai szempontból a szigorúbb szabályozást és az építési 
lehetőségek korlátozását. 
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1.17.8. Árvízvédelem 
 
Monoszlón két időszakosan élő patak, patakmeder van. Az egyik a Kávás-kút, Boncsos-kút felől 
keleti irányból „átfolyik” a falun. A másik a Heves-forrástól induló ág, amely a falu nyugati szélén 
folyik el, és itt egyesül Horogi-séd néven a két patak. A vízhozamok és a környezet, a vízgyűjtő 
területek adottságaiból következően árvízveszéllyel nem kell számolnunk. 
A vízfolyások és a vízelvezető árkok part éleitől a hatályos építési szabályzatban meghatározott 6 – 
6 méteres fenntartási sávot a karbantartás számára szabadon kell hagyni. 
 
1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 
Monoszlón a szőlőhegyek beépítése, a szőlőművelés felhagyása és az úszómedencék létesítése 
jelent gondot. Monoszló területének jelentős része nyílt karszt terület, ezért a felszíni és felszín 
alatti vizek szennyezése jelentős környezeti gondokat okozhat. 
 

1.18. Katasztrófavédelem 

 
1.18.1. Építésföldtani korlátok 

2.18.1.1. Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

Monoszlón alábányászott területek, barlangok nem találhatók. 
Pincék a lakóházak alá ritkán épültek tekintettel arra, hogy azokat kint a szőlőhegyekben építették 
általában kőből, max. 30-50 m2 nagyságban. Ezek csak egyes, elhanyagolt épületeknél 
jelenthetnek veszélyt. 

2.18.1.2. Csúszás, süllyedésveszélyes területek 

Csúszás, süllyedésveszélyes területek nem ismertek a közigazgatási területen. 

2.18.1.3. Földrengés veszélyeztetett terület 

A Balaton-felvidék a Kárpát-medence egyik legbarátságosabb, földrengés által nem veszélyeztetett 
térsége. 
 
1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 
 
A korábbi fejezetekben többször leírtuk, hogy a falu közvetlen közelében lévő forrásokból kicsiny, 
időszakos patakok indulnak, amelyek nem jelentenek semmiféle veszélyeztetettséget és a 
domborzat adottságai, a vízgyűjtő terület kicsinysége következtében legfeljebb annyi történik 
időnként, hogy a falu melletti réteken néhány napig áll a víz. 
Árvízveszély, belvízveszély nincs, így az ezek elleni védelemről sem  lehet beszélni.  
 
 
1.18.3. Egyéb tevékenységből adódó korlátozások 
 
Közműszolgáltatással összefüggő korlátozások: 
 
1. Vízellátás szolgáltatási területén 

 ivóvízbázis Monoszló vízmű fúrt kút belső védőterülete,  
 a hidrogeológia „A” védőidoma,  
 a hidrogeológiai „B” védőidoma és védőterülete,  
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 a hidrogeológiai „C” védőterülete  
 Balatoncsicsó vízbázis kijelölt hidrogeológiai „B” védőidoma  

 
1. Szennyvízelvezetés és tisztítás 

 szennyvízátemelők 150 m-es védőtávolsága  
 

2. Csapadékvíz elvezetés 
 csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok, csatornák, patakok 3-3 m-es mederkarbantartó 

sávval 
 

4. Energiaellátás 
Villamosenergia 

 20 kV-os légvezetékes középfeszültségű hálózat biztonsági övezete a vezeték mindkét 
oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra 
merőlegesen mért 5 m távolságra lévő függőleges síkokig terjed belterületen, külterületen 
oszloptengelytől mért 7-7 m  
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2.1. Ásványi nyersanyag lelőhely  

 
Monoszlón a Hegyestűi részen volt 1938-tól bazaltbánya.  A bányáról és a helyén kialakított 
geológiai bemutatóhelyről számos fejezetben részletesen írtunk.  Ezen kívül a Csádéi részen volt 
egy kisebb anyagbánya, a csicsói út mellett. Bizonyára több helyen fejtettek homokot.   Ezeket a 
területeket erősen benőtte az erdő, bozót, így a gödrök helye és mérete nehezen azonosítható. 
Jelenleg ásványi nyersanyaglelőhely nincs, kitermelés nem folyik Monoszló területén. 
1.20. Városi klíma 
Monoszló kivételesen szép és gazdag természeti környezetben helyezkedik el, erdőktől, kertektől 
körbevett település, amelynek klímája ideálisnak mondható a Kárpát-medencében. Városi klíma itt 
értelmezhetetlen. 
 

2. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

 
Monoszló az üdülőkörzet egyik legkisebb települése, sajátos, természeti, társadalmi adottságokkal 
rendelkezik. 
A község a Káli-medence keleti részén helyezkedik el és életét, működését a környező 
településekkel való együttműködés is segíti.   
A település társadalma kettős rétegezettségű. A helyi, egyrészt idősebb őslakok mellett 
meghatározó a falu házait megvásárló, városi gyökerű, zömmel értelmiségi lakosság. 
A település méretéből következően, gyakorlatilag nem rendelkezik intézményekkel, gazdasági 
súlya elhanyagolható. A lakosság összetétele, a külterület szűkössége, a földtulajdonlás 
megosztottsága következtében a táj, tájhasználat független a település életétől. 
A kedvező természeti, táji adottságok (BfNP, tájképileg értékes terület, borvidéki területek, kitűnő 
levegőminőség, helyi zöldfelület, közösségi tér), az épített környezet magas minősége (jellegzetes 
Balaton-felvidéki népi lakóházak) a település tájban való megjelenése, a teljes körű infrastruktúra, 
gazdaságilag csak az utóbbi két évtizedben hozott értékelhető, a település fejlesztésére 
visszafordítható hasznot.  
Kifejezett üdülőépületek a zártkerti, volt szőlőhegyi részen is találhatók, de ezek kihasználtsága 
erősen kérdéses. 
A faluban, a városiak által felvásárolt házak az év nagyobb részében használaton kívül állnak és 
élettelenségük visszahúzó tényező. 
Kétségtelen, hogy a hatályos tervben szabályozott új lakótelkek kialakítása megtörtént.  Valahol 
érthető, hogy eddig nem jöttek a fiatalok Monoszlóra lakni, ahol nincs munkahely, nincs kocsma, 
nincs iskola, nincs Önkormányzati Hivatal, nincs semmiféle különleges szolgáltatás és az önálló 
gazdálkodás feltételei is erősen korlátozottak. 
A település gondozottsága, épített és természeti értékei, kifejezett kirándulási vonzerő a turisták, 
látogatók számára, de valójában a nyugalom és a szépség az az egyéb vonzerő, ami a hosszabb 
idejű ott tartózkodást indokolja. 
A folyamatok, a népesség lassú csökkenése, a gazdasági tevékenység stagnálása erősen 
lehatárolják a Koncepcióba megfogalmazható célokat, fejlesztési elemeket. 
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

 

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése 

 
3.1.1. A folyamatok értékelése 
 
Monoszló kialakulása óta – feltételezhetően csaknem egy évezrede – hasonló nagyságrendű 
település. Az első katonai kataszteri térkép is a mainál alig néhánnyal kevesebb lakóházat ábrázol. 
A szocializmus évtizedeiben sem volt jellemző az új házak építése, így az épületek mintegy 80%-a 
megőrizte a Balaton-felvidéki népi építészet jellegzetességeit. 
A 80 lakóházból, illetve az elmúlt évtizedekben az iskola és az egyház épületeiből létesített 
kulturális intézmény épületeiből álló településen, sikeres pályázatokkal megvalósult néhány 
fejlesztés. 
 
20112-ben megvalósult több település összefogásával, jelentős támogatással, a szennyvízcsatorna 
hálózat és a szennyvizeket megtisztító közös köveskáli telep. Monoszló ma összközműves, extra, 
szélessávú internettel is rendelkező történelmi mintafalu. 
A Falugondnok – közmunkások segítségével – mind a zöldfelületeket, mind az utak mentét, 
közterületeket, temetőt folyamatosan jó karban tartják. 
Az elmúlt időszak legjelentősebb változása a kereskedelmi szállásférőhelyek, a vendégházak 
számának nagymértékű és gyors növekedése volt. Ma Monoszlón több vendégágy van, mint ahány 
fő a lakónépesség. 
Jelentős hírnevet szerzett a falunak a Liszkay birtok kiváló boraival, illetve magas színvonalú 
borhoteljével. 
Az év végére elkészül a szélessávú internetelérését biztosító fejlesztés, az új helyi optikai elérési 
hálózat kiépítése. Az optikai kábel Zánka és Monoszló között már 2017-ben kiépült. 
 
Mindezek a fejlesztések a kicsiny falu életében jelentősnek minősíthetők és hasonló további 
minőségjavító tervek is megfogalmazódtak. Ám kérdéses, hogy ezek a javasolt fejlesztések 
gazdaságilag megerősítik-e Monoszlót és vonzóbbá teszik-e a letelepedésre. 
A tájhasználat nagyrészben független a faluban zajló folyamatoktól, tekintettel arra, hogy az 
erdőterületek illetve a mezőgazdasági területek nagyobb része nem monoszlóiak tulajdonában van. 
Monoszló településhálózatban elfoglalt helye, súlya a bemutatott fejlesztésekkel megváltozott és 
amennyiben gazdasági területen a turizmusban és a termelésben továbbra is lesz előrelépés, akkor 
várhatóan az itt élni kívánók száma is növekedni fog. 
 
3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők 
összefoglaló értékelése 
 
Monoszló fejlesztését befolyásoló külső tényezők között kiemelten kell megemlíteni a Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzetbe való tartozást, valamint azt, hogy a Káli-medence keleti részén egy önálló 
kicsiny medencében fekvő   falu teljes területe a Balaton- felvidéki Nemzeti Park területébe tartozik. 
A fentiek következtében mind a területhasználat, tájhasználat, a különböző emberi tevékenységek 
a természetvédelmi és a Balaton törvény előírásaival összhangban végezhetők és korlátozottak a 
beépítésre szánt területek bővítési lehetőségei  
A fejlesztést befolyásoló belső tényezők között kedvezően kell megemlíteni azt, hogy a faluba 
betelepült értelmiségiek átérezték Monoszló értékeit és azt az irányt képviselik, hogy a 
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fejlesztéseket, az értékekkel összhangban kell megvalósítani. Ez a közösség mindenképp egy 
jelentős jövőfordító és fejlesztő erő. 
Ugyanakkor nagyon nagy kérdés, hogy a folyamatosan fogyó, öregedő helyi lakosok helyére kik 
fognak beköltözni. 
Amennyiben ugyanis állandó lakosok helyett csak üdülni, pihenni vágyó városiak jönnek, akik csak 
időnként használt második lakásnak, üdülőnek veszik meg a lakóházakat, akkor ez a kicsiny - 90 
házból álló – Monoszló még félg élő jellegét végleg megváltoztatja. 
 
3.1.3. A településfejlesztés és rendezés kapcsolata 
 
Az érvényes - 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet szerint – a településfejlesztési koncepció és a 
településszerkezeti terv egymással tartalmi összhangban készül. 
Ezért is volt szükséges a tartalmi követelmények szerinti Megalapozó vizsgálatot már a koncepció 
készítését megelőzően elvégezni. 
Ugyancsak a fejlesztés és a rendezés összhangjának megteremtését célozta a fejlesztési 
koncepció készítését megelőzően összehívott falugyűlés és a részletes kérdőív, amely Monoszló 
értékeiről, fejlesztési lehetőségeiről, illetve az egyéni tervekről, szándékokról kérdezte az itt élőket. 
A hosszú távra szóló településfejlesztési koncepciót az Önkormányzat a településszerkezeti terv és 
a HÉSZ kidolgozása előtt fogadja el és ezen elfogadott koncepciónak megfelelően kerülnek 
elkészítésre az említett településrendezési eszközök. 
Monoszló esetében a településfejlesztési koncepció kidolgozásakor alapvetően figyelembe kell 
venni az üdülőkörzetre vonatkozó területfejlesztési koncepciókat, stratégiákat, valamint az 
üdülőkörzetbe vonatkozó területrendezést, a várhatóan még idén, 2018-ban módosításra kerülő 
BALATON TÖRVÉNYT. 
 

3.2. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

 
Monoszló közigazgatási területe két eltérő jellemzőkkel rendelkező határrészre osztható. 
Az északi rész maga a település és a települést körbevevő Monoszlói-medence, a határoló 
hegyekkel. Ez a határrész egy teljesen kompakt egység földrajzi, esztétikai szempontból is. E kis 
medencén belül is vannak eltérő használatú területek, mint az Új-hegy, a Csádé, a Boncsos kertes 
mezőgazdasági területe, a Pangyér dűlő a Liszkay birtok szőlőültetvényeivel és a borhotellel.  
Meghatározó e tájban a két nagyobb gyümölcsültetvény a Pangyértól északra, illetve fenn a petendi 
út mellett a kapui rész felett. Északról a Tói-hegy, Taróra magas mészkőtömbje délről a Hangyás, 
Hegyestű és a Horog-hegy erdei zárják e településrészt.  
A másik terület a Hegyestű bazaltvulkánja, amely a falutól déli irányban, 1,5 km távolságra 
emelkedik. A Hegyestű, a mészkő rétegen áttört bazalvulkán, formájával, anyagával is eltér az 
előbbi településrésztől és mondhatni önálló egység, ŐR A KÁLI-MEDENCE KAPUJÁBAN. Az 
egykor nagyhírű boroknak lassan az emléke is elhalványul, a hegy az itt létesült Nemzeti parki 
geológiai bemutatóhelyről ismert és egyre több a nyaraló, a díszkert jellegű terület az egykori 
szőlők helyén. Ez mind tájképi, mind funkcionális szempontból a Hegyestűtől idegen és az épületek 
további sűrűsödése nem kívánatos. 
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A célrendszer és a településfejlesztési elvek kapcsolata

Átfogó célok Identitás 
erősítés 

„márka építés” 

Vonzó 
településkép 
kialakítása 

Tájképi 
természeti 

vagyon 
megtartása, 
bemutatása, 

szőlők, borászat 
fejlesztése 

Örökségi 
értékek 

ismertségének 
növelése, 

hagyományos 
építészeti 

arculat 
megőrzése 

Terület 
takarékos 

fejlesztések, 
közlekedési 
kapcsolatok 

javítása 

Magas 
színvonalú 
turisztikai 
funkciók 

Horizontális 
elvek 

 
 
 
 
 
 
Település- 
fejlesztési elvek
A táji, természeti 
örökségi értékek 
tisztelete, megőrzése 
és ezen értékekhez 
kapcsolódó 
fejlesztések 
megvalósítása

      Lakónépesség 
megtartása, 
növelése, 
üdülőnépesség 
kisebb mértékű 
vonzása 

A lakosság, az üdülők
és a vendégek 
életminőségének 
javítása vonzó 
környezet kialakítása

      Közterületek 
minőségi 
fejlesztése 

Megújulás a 
gazdaságban, 
társadalmi 
környezetben

      Helyi közösség 
erősítése, új 
hagyományok 
teremtése 

Fenntartható  
fejlesztés 

      Közműinfrastruk
túra rejtett 
telepítése 

 




