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Előzmények, bevezetés 

 
Pápakovácsi Veszprém 
megye északi szélén, a 
Bakonyalja és a Kisalföld 
találkozásánál fekszik, 
Pápától mintegy 9 
kilométerré délre. A közel 
14 km2-nyi területű község 
lakossága 590 fő, 
közigazgatásilag a Pápai 
járásba tartozik. A 
település közúton 
könnyen megközelíthető, 
a 83-as főút déli oldalán 
található és a 8402 jelű 
mellékút vezet át 
Pápakovácsin, amibe a 
belterület határától délre 
torkollik a 8409 jelű 
összekötő út. 
 
 
 
 
 

 
A jelenleg hatályos Településszerkezeti tervet (TSZT) a 20/2009. (IV.09.) sz. határozatával, míg a helyi 
építési szabályzatot (HÉSZ) a 6/2009. (IV.16). sz. rendeletével hagyta jóvá Pápakovácsi Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete. 
 
A beruházó mezőgazdasági területen szeretne állatok számára esőbeállót készíteni, amihez a HÉSZ 
minimális módosítása szükséges.  
 
Új beépítési szánt terület nem kerül kijelölésre, a területfelhasználási egységek nem módosulnak. 
Pápakovácsi község Önkormányzat Képviselő-testülete a 83/2021. (XII.8.) KT határozatában kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánította a területet, így a jelen módosítás a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
32.§ (6) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás szerint történik. 
 
Pápakovácsi község Önkormányzata a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (VI.30.) 
rendelete alapján lefolytatta a partnerségi egyeztetést, mely során írásos vagy szóbeli megkeresés, 
ellenvélemény nem érkezett. Ennek megfelelően a Képviselő-testület az 54/2021. (XI.8.) KT 
határozatával lezárta a partnerségi véleményezést. 
 

A környezeti vizsgálat lefolytatását a 8 véleményező államizgatási szervből csak egy tartotta 
szükségesnek, a többi hatóság nem tartotta indokoltnak. 

Az Állami Főépítészi egyeztető tárgyalást követően az Állami Főépítész a VE/05/84-23/2022 
ügyiratszámú végső szakmai véleményében javasolta a módosítás képviselő-testületi jóváhagyását.  
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Alátámasztó munkarész 

A vizsgált területre vonatkozó településrendezési eszközök 

TELEPÜLÉSRENDEZÉS 

Településszerkezeti terv 

Pápakovácsi Településszerkezeti Tervét 20/2009. (IV.09.) számú határozatával hagyta jóvá a Képviselő-
testület. A terv beépítésre nem szánt, általános mezőgazdasági területfelhasználásba sorolja az 
ingatlant, azon belül is korlátozott használatú. 

Kivonat a Településszerkezeti tervből 

 

Szabályozási terv 

Pápakovácsi külterületének 0192/5 hrsz-ú ingatlana a jelenleg hatályos, 6/2009. (IV.16.) sz. rendelettel 
elfogadott Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) alapján Má0 jelű, általános mezőgazdasági övezetbe van 
sorolva. A HÉSZ 23.§-a szerint az övezetbe első sorban a gyep, rét, nádas, mocsár művelési ágú 
területek, valamint tájképvédelmi szempontból érzékeny mezőgazdasági rendeltetésű területek 
tartoznak. A paragrafus (4) bekezdése előírja, hogy a kilátók, hidak, víztározók és védelmi célú, álcázott 
távközlési antennák kivételével tilos bármilyen épületet, építményt elhelyezni.  



Kivonat a külterületi Szabályozási tervből  

 

Módosítással érintett terület bemutatása 

Jelenleg a terület legelőként funkcionál, amihez a tulajdonos pályázatot nyújtott be az ingatlan 
bekerítésére és az állatok részére esőbeálló építésére. Az ehhez szükséges végleges más célú 
hasznosítású engedélyt a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya a 14100/5/2021 
sz. határozatában megadta. A kerítés elkészült és megkérték az engedélyt az esőbeálló építésére is, 
azonban a fentebb említett HÉSZ 23.§-ával ellentétes lenne az építmény.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



A tervezési terület nyugati szélét jelölő Kis-séd menti fásítás  

A külterületen lévő mezőgazdasági terület (legelő) az Attyapusztán lévő Idősek Otthona közelében 
található, így az utolsó 150 métert leszámítva végig aszfaltozott úton lehet oda eljutni. A terület nyugati 
határában folyik a Kis-séd patak egyik ága, ami mentén fásítás húzódik. A környezeti értékelés 
szükségességéről való véleménykérés során egy Államigazgatási szerv kivételével nem tartották 
szükségesnek környezeti vizsgálat elkészítését. Az Állami Főépítész Pk 54-3/2022. Hiv. számú 
véleménye alapján külön megvizsgáltuk a módosítás tárgyát képző esőbeálló esetleges hatásait. A 
módosítással érintett terület környezete is mezőgazdasági területekből áll, melyet a Kis-séd vízfolyásai 
menti és egyéb fásítások tagolnak. A mezőgazdasági térség többnyire egységes, azonban jelenleg is 
találhatók rajta építmények. A területtől 500 méterre északra mezőgazdasági üzemi terület található, 
nagy kiterjedésű állattartó épületekkel, mellette pedig hulladékudvarral. 300 méterre egy másik 
mezőgazdasági telken jelenleg is áll egy szalmatároló, de a mezőgazdasági egységeket tagoló 
fásításoknak köszönhetően annak az építmény sincs zavaró hatása. Azonban a 80-100 méteres 
toronymagasságának és a 45-65 méteres lapátjainak köszönhetően a mintegy egy kilométerre lévő 
szélerőmű még a fák takarásában is látszik. 

 

A Naturaterv kivágatán látszik, hogy a tervezési terület nem érint semmilyen természetvédelmi 
területet, 300 méterre van az Ökológiai hálózat legközelebbi eleme.  

A szomszédos szalmatároló épülete
  

 

A szélerőmű tárvlati képe  

 



Kivágat a naturaterv.hu természetvédelmi térképéből 

 

Térségi terveknek való megfeleltetés 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 15/2019. (XII.13.) számmal fogadta el a Veszprém 
megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről szóló rendeletét. 
Jelen módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre és nem módosul semmilyen 
területfelhasználási egység, így térségi tervi megfeleltetésre nincs szükség. 

A megyei terv 3.4. számú melléklete 
tartalmazza a Tájképvédelmi terület 
övezetét. Az övezetbe tartozik a teljes 
tervezési terület csak úgy, mint az északra 
működő állattartó telep, vagy a keletre 
lévő szalmatároló. A 9/2019. (VI.14.) MvM 
rendelet 4.§-a nem tiltja meg az övezetben 
építmények elhelyezését, azonban előírja, 
hogy azokat a tájképi egység érdekében, 
hagyományos és tájba illő módon kell 
kialakítani. A tájba illő kialakítás volt a 
beruházó szándéka is, ezért is tervezett fa 
szerkezeteket. Az építési engedélyhez 
szükséges látványvizsgálatot készíteni az 
Attyapusztára vezető útból való 
leágazástól.  



Tájképvédelmi megfeleltetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megyei terv 3.4 melléklete Pápakovácsi szerkezeti tervére vetítve 

KÖZLEKEDÉS 

A tervezett módosítás nem érinti az úthálózatot, új út nem kerül kialakításra. A tervezési területet 
szilárd burkolat nélküli úton közelíthető meg. 

TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM, ZÖLDFELÜLET 

A tervezett módosítás nem érint semmilyen nemzetközi, országos vagy helyi természetvédelmi 
területet, nem része egyik természet- vagy környezetvédelmi hálózatnak sem. Védett területként 
legközelebb az ingatlantól minegy 200 méterre keletre található az Ökológiai Hálózat elemei 
találhatók. 

A módosítással érintett terület környezetében minden irányba mezőgazdasági területek vannak, ahol 
sem természeti sem pedig épített védendő érték nem található. A 15/2019. (XII.13.) önkormányzati 
rendelettel jóváhagyott Veszprém Megye Területrendezési Tervének 3.4. melléklete szerint a tervezési 
terület Tájképvédelmi terület övezetébe tartozik. 

KÖZMŰVEK 

A tervezett módosítás területe nem érint közműveket, a közelében légvezeték sem található.  

szalmatároló 
 épülete  
 

állattartó 
 telep 

szélerőmű 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mel lék let e k  
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P á p a k o v á c s i  
Mezőgazdasági terület – Helyi Építési Szabályzat módosítás 2022 

TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS – KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE 

  

A megkeresésekre 8. Államigazgatási szerv válaszolt, amik közül csak egy látta szükségesnek a Környezeti értékelés 
elkészítését. 

 
 

 

Ssz. Kormányhivatalok, érdekképviseletek Vélemények, hozzászólások Válasz kelt 
1.  Veszprém Megyei Kormányhivatal, Állami 

Főépítészi Iroda 
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 
Üi.: Meilinger Csilla, +3688/579-320 
Németh Zsolt, Állami Főépítész 

A tervezett módosítás olyan mértékben befolyásolja a környezeti állapotot – az épített környezet tekintetében -, hogy a 
környezeti vizsgálat lefolytatását szükségesnek tartja.  

2022.02.08. 

2.  Veszprém Megyei Kormányhivatal, 
Agrárügyi Főosztály 
8200 Veszprém, Pf. 1001 
Üi.: Szigeti Nikolett, +3688/590-472 
Molnár József, osztályvezető 

A környezeti vizsgálat elvégzését talajvédelmi szempontból nem tartja szükségesnek. 2022.02.08. 

3.  Balaton-Felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság 
8229 Csopak. Kossuth u. 16. 
Üi.: Tóth Lívia, +3687/555-309 
Puskás Zoltán, igazgató 

Felhívj a figyelmet, hogy a 9/2019. (VI.14.) MvM. rendelet alapján a teljes terület tájképvédelmi terület övezetébe tartozik. 
A vonatkozó rendelet szempontjait figyelembe véve környezeti vizsgálat lefolytatását, környezeti vizsgálat elkészítését nem 
tartják szükségesnek.  

 

2022.02.03. 

4.  Veszprém Megyei Kormányhivatal, 
Földhivatali Főosztály 
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9. 
Üi.: Nagy Róbert, +3688/577-019 
Dr. Bita József, főosztályvezető 

A Hatóság megállapította, hogy a HÉSZ módosítás ellen kifogást nem emel és a termőföld mennyiségi védelmének 
szempontjából nem tartja indokoltnak a környezeti vizsgálat lefolytatását.  

2022.02.10. 

5.  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti 
Hatósága, Bányászati és Gázipari 
Főosztály, Veszprémi Bányafelügyeleti 
Osztály 
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 
Üi. Nagy Levente, +3688/550-956 
Dr. Barabás András, főosztályvezető 

Szakterületét érintően nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatását. Felhívja a figyelmet, hogy bolygatott, 
illetve alábányászott területen az érintettségtől függően a beépítéshez agrotechnikai szakvéleményre vagy bányászati 
szakértői véleményre van szükség.  

 

2022.02.10. 

6.  Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
8201 Veszprém, Pf. 403. 

További követelmények támasztását nem látja indokoltnak, ipari balesetek és természeti katasztrófáknak való kitettség 
vonatkozásában, katasztrófavédelmi szempontból környezeti vizsgálat lefolytatása nem indokolt.  

 

2022.01.26. 
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Üi.: Szabó Péter tü. alezredes 
+3688/620-800 
Danyi Béla dandártábornok 

 
 

7.  Budapest Főváros Kormányhivatala, 
Népegészségügyi Főosztály 
1550 Budapest, Pf. 203. 
Üi.: Rybicska Antalné, +361/465-3866 
Dr. Kelemen Erzsébet, helyettes fővárosi és 
megyei tisztifőorvos 

A módosítás alá vont területeken természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért véleményezési lehetőséggel 
nem rendelkezik.  
 

 

2022.02.02. 

8.  Veszprém Megyei Kormányhivatal, 
Népegészségügyi Főosztály 
8200 Veszprém, József Attila utca 36. 
Ü.i.: Kalmár János +3688/550-947 
Dr. Pápai Enikő, megyei tisztifőorvos 

Megállapította, hogy közegészségügyi szempontból jelentős környezeti hatás nem várható, a dokumentációban foglaltakkal 
kapcsolatban kifogást nem emel, a környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

2022.01.27. 
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