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I. BEVEZETÉS, TERVI ELŐZMÉNYEK VIZSGÁLATA
A Csórompusztára vonatkozó Szabályozási terv módosításának elkészítésével Vigántpetend Önkormányzata 2011
novemberében bízta meg a a Város és Ház Bt-t.
A Szabályozási terv módosítás célja:
A hatályos Szabályozási terven meghatározott Ko (Különleges terület – Oktatási központ) építési övezetben az építési hely
módosítása, a tervezett belterülethatár korrekciója, a HÉSZ kiegészítése. A módosítással a már működő oktatási központ
további tervszerű fejlesztése válik lehetővé illetve a majorság eredeti állapota kerül visszaállításra.
A beépítés intenzitása és az építménymagasság nem növekszik! Módosítás kizárólag a hatályos szabályozási terv
szerinti építési övezeten belül történik.
A Szabályozási terv módosítás várható hatása:
A Szabályozási terven történő módosítás révén az oktatási központ további igények szerinti fejlesztése ténylegesen is
megvalósíthatóvá válik. Az egykori majorság történelmi állapota visszaállításra kerül.
„A Kapolcs és Vigántpetend között fekvő Csórompuszta az első Művészeti Napok fő helyszíne volt. E különleges adottságú
helyen tanulni, alkotni és pihenni egyaránt lehet. Immáron húsz éve az építészeti és grafikai tervezésen túl
művészetterápiás, drámapedagógiai, kommunikációs és személyiségfejlesztő tanfolyamoknak ad otthont. Az elmélyülést
segíti a hatalmas nyílt tér, a megőrzött és korszerűen továbbfejlesztett, új funkcióval ellátott több mint 200 éves uradalmi
majorság harmóniája. Célunk a lelki és társadalmi egészségmegőrzés, a kreativitás fejlesztése és belső világunk
felfedezése.” (idézet a tulajdonosok által átadott 2007-es szórólap szövegéből)
Tárgyi tervdokumentáció az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:
Étv.) 9/A. § szerinti eljárásban az Étv. 9.§ (2) bekezdésnek megfelelő véleményezés 2012 februárjában lezajlott.
Eltérő vélemények egyeztető tárgyalására nem volt szükség. Az Állami Főépítész Étv. 9.§ (6) szerinti záró véleménye 2012
március 2-án kelt., ebben a tervet elfogadásra javasolja. A terv jóváhagyására 2012 március 29-én került sor.

Csórompuszta

Átnézeti térkép
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TERVI ELŐZMÉNYEK
Hatályos településrendezési tervek
Vigántpetend község Önkormányzatának képviselő-testülete 2003. november 20-án tartott ülésén 30/2003. (XI. 21.) sz.. Kt.
Határozattal fogadta el a Településszerkezeti tervet, melyet a Metróber Tervező és Tanácsadó Kft. készített el. Az érintett
terület Különleges terület – Oktatási Központ (Csórom puszta).

Kivonat a hatályos Szerkezeti tervből
Vigántpetend Helyi Építési Szabályzata 2005-ben került elfogadásra a 2/2005. (II.18.) sz. rendelettel, melyet
Vigántpetend Község Önkormányzatának 1/2007. (I.31.) sz. rendelete módosított. Ez utóbbi tartalmazta a csórompusztai
terület (401-403, 054/3-5 hrsz) BTSZ szerinti T-1 övezetből való kivonását is. Azaz a terület - az érintett államigazgatási
szervek hozzájárulása és ennek megfelelően kiadott Balatoni Területi Főépítészi Iroda 1964-6/2006 sz. Záró szakmai
véleménye alapján - jelenleg nem tartozik a BTSZ T-1 jelű kiemelt térségi övezetébe.
A HÉSZ mellékleteként készült Szabályozási terv (Metróber Kft) a területet Ko jelű különleges terület – Oktatási központba
sorolta.
A hatályos Szabályozási terven kijelölt építési övezet nem azonos a Településszerkezeti terven jelölt területtel, attól az
építési övezet területe nagyobb. Miután az építési jogokat a Szabályozási terv biztosítja, ezért a Településszerkezeti terv
korrekciója indokolt, mely nem tekinthető módosításnak, hanem technikai jellegű hibajavítás, hiszen a Településszerkezeti
tervet és a Szabályozási tervet ugyanaz a tervező készítette, vagyis a tervezői szándékot ez esetben egyértelműen a
Szabályozási terv mutatja.
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Kivonat a hatályos Szabályozási tervből
A HÉSZ az Ko építési övezetre a következőket tartalmazza:

„Különleges terület
17. §.
(1)

A különleges terület építési övezetét a szabályozási tervlap tünteti fel.

(2)

A területekre vonatkozó helyi építési szabályok:
Megnevezés

Sportterület
Temetőterület
Oktatási központ
(Csórom puszta)
K*

Övezet
jele

Ks
Kt
Ko

Beépítési mód
(szabadonálló)

SZ
Sz
K*

Az építési telek
Legkisebb
Legkisebbterület
legnagyobb
(m2)
építménymagasság
(m)
4,50
4,50
350
3,50-6,50

Legnagyobb
beépítettség
(%)
5
3
40

A Csórom-pusztai Oktatási központ területén a kőfallal kerített területen belül, kialakult
oldalhatáros, szakaszolt (zártsorú jellegű) beépítés.
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(3)

Az övezetben az építési az építési helyet az OTÉK 35-37 §-a alapján kell betartani. Az elvi építési
engedélyezési tervnek a beépítés mellett a parkolás, zöldfelületek kialakítását is tartalmaznia kell.
Közművesítés szempontjából figyelemben tartandó a BTSz. 9.§ (5) bek.

(4)

Az övezetben az OTÉK 42. §-a által előírt parkolót telken belül kötelező kialakítani.

(5)

Ezen övezetben az állattartás nem engedélyezhető, kisipari szolgáltató üzemi tevékenység nem
végezhető.

(6)

A Ko övezetben helyileg védett épületek megjelenését az új átalakítások, kiegészítő bővítések során
figyelembe kell venni. Egységen belül a kialakult gerinc és annak magassága kötelező elem. A
jellegzetes architektúra elemek, nyílászárók kialakítása, azok keretezése, párkányok, oromzatok
díszítése, lábazatok kialakítása kötelezőek.

(7)

A Ko övezet építményei természetes anyagok felhasználásával épülhetnek. Falazat tégla (natúr vagy
vakolt felülettel), kő (natúr felülettel), tetőhéjalás cserép vagy nádazás.

(8)

Oldalhatáron álló építmények és kerítő kőfal kerítésen kívül a Ko övezet tömbjén belül nem építhető
kerítés. Ingatlanok esetlegesen (pl. ültetvény) határolhatók.

(9)

A tömbbelső egységekben kezelt parkszerű zöldfelületként alakítandó ki és tartandó fenn. A telek
területének 30 %-át zöldfelületként kell kialakítani.”

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2012. ÁPRILIS

Sz 4

Jelmagyarázat
Ko
Ko

Különleges terület oktatási központ

Építési övezet
jele

Z

40%

6,5

1000

beépítési mód
max.
építménymagasság
Sz 3

Sz 3

Sz 3

Sz 3

Sz 3

beépítési %
min.
telekméret

Sz 3

Szabályozási vonal
Építési övezet határa

x

Megszüntetendõ belterületi határ
Tervezett belterülethatár

054/11

054/10

054/9

054/8

054/7

Sz 4

Tervezési terület határa

1100,0,0

054/13

Ko
,,00
1155,,00 33

1155,,00
0
0
33,,

,,00
1100
L2

403

X

X
054/5
út

054/3
Sz 3

L

út

401

,,00
99,,00 55

1

402

06

1100,0,0

052/1

X

33,,00 99,,00

X

Sz 3

Építési hely

054/4

L

L3

05
RRee
2
ggiioo
nnáá
lliiss
kkee
rréékk
ppáá
rrúútt

L2

051/4

AA 9/2012.
9/2012. (IV.04.)
(IV.04.) Ök.
Ök. rendelet
rendelet melléklete
melléklete



VÁROS ÉS HÁZ

ÉPÍTÕIPARI TERVEZÕ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT
1143 BUDAPEST GIZELLA ÚT 24-26. Tel/fax: 06-1-340-2382



VIGÁNTPETEND
- CSÓROMPUSZTA
BALATONFÕKAJÁR
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
L3

SZABÁLYOZÁSITERVÉNEK
TERV MÓDOSÍTÁSA
M= 1: 10 000
(SZ-1m) MÓDOSÍTÁSA
M =SZT-2/a
1:1000
SZABÁLYOZÁSI

Ügyvezetõ:
Ügyvezetõ:

BárdosiGyörgy
György
Bárdosi

Vezetõtelepülésrendezõ
településrendezõtervezõ:
tervezõ:
Vezetõ

BárdosiAndrea
Andrea
TT101-4073
01-4073/06
Bárdosi
TT/1
Lázár Tibor
TT1 01-5041/06

Közlekedés:

Nagy Szabolcs

Készült az állami alapadatok felhasználásával

1/3

051/5

2012.
2008
április
február

VIGÁNTPETEND SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ

8

III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
1. TELEPÜLÉSRENDEZÉS - INDOKLÁS
Vigántpetend Településrendezési tervének jelenlegi módosítását a tulajdonosok kezdeményezték, azzal az indokkal, hogy a
már jól működő Oktatási központ hosszútávú fejlesztési elképzeléseit a szabályozási terv is biztosítsa. A közeljővőben
ugyanis lehetőség lesz a fejlesztés pályázati úton történő biztosítására, de ehhez szükséges a szabályozási terv kismértékű
módosítása, a HÉSZ kiegészítése. Az oktatási központ idén egy nagyszabású alkotótábor helyszíne volt.
„A Kapolcs melletti Csórompusztán művészeti egyetemek fa-, film- és tipográfiaőrült hallgatói jöttek össze, hogy együtt alkossanak. A
MOME line - design műhely és az Újirány Csoport közös programján kilenc magyarországi és három határon túli egyetemről összesen
55 diák vett részt. Ebben az évben a tábort három művészeti ágra
terjesztették ki, így az építészek mellett grafikusok és filmesek is
dolgoztak a Hello Woodon. A ˝wood˝ munkacsoportok egy-egy
kilométernyi, 4x4 centiméter keresztmetszetű falécből valósították meg
közös elképzeléseiket. A ˝tipo˝ workshop négyfős csapatai
csoportonként 1 kilométernyi papírra készítették el munkáikat. Szintén
négyfős stábok forgattak rövid, 5 perces filmet a tábor helyszínéül
szolgáló falu életéről. Nyári egyetem hangulatában, esti szakmai
előadásokkal egybekötött kötetlen beszélgetésekkel, koncertekkel,
vetítésekkel bővül a Hello Wood idei programja. Az előadók között
neves építészek, grafikusok, szakterületükön elismert egyetemi tanárok
szerepeltek.. Az alkotótáborban a Művészetek Völgye jelképét mintázó,
5 méter magas és 6 méter széle csiga is készült fából”

Az alkotótábort jővőre még több résztvevővel tervezik, melyhez szükséges lenne a volt majorsági központ további
fejlesztése.
A Szabályozási terv módosítás egyik célja a hatályos Szabályozási terven meghatározott Ko (Különleges terület –
Oktatási központ) építési övezetben az építési hely módosítása.
Az egykori majorsági központ jelenleg egy 4000 m2-es belterületen terül el épületekkel és kőfalakkal három egyben
használt telken. A körülötte fekvő 054/3, 054/5 és a 054/13 hrsz-ú külterületi földrészletek (legelő és szántó) az egykori
majorhoz tartozó „külső kertek”is ugyanazon tulajdonosi kör birtokában vannak és a központ funkciójához kapcsolódnak. Az
övezethatár a 054/13 hrsz-ú területen belül a kőfallal és épületekkel körülzárt belterület határával párhuzamosan, attól
mintegy 10 m-re került kialakításra a hatályos szabályozási tervben.
A hatályos terv a mai belterülethatár mentén körben jelöl egy zártsorú beépítési módú építési helyet, mely magába foglalja a
meglévő, egykori magtár, és a mai vendégház, „kisház” épülete mellett, az elmúlt 20 évben megépült két épületet is. A
fejlesztés végső célja a történelmi állapotok visszaállítására irányul, így a majorság egységének újbóli megteremtése
érdekében a belterület határát az övezethatárra kell áthelyezni, az építési helyet pedig kissé szélesebbre szükséges jelölni.
Miután az építési övezet – a jogilag több telek, bel- és külterület ellenére – ma nem bomlik a valóságban különálló
egységekre, de a későbbi fejlesztésekhez szükséges a nagyobb telekalakítások végrehajtása is, ezért a belterület
kiterjesztése indokolt a kijelölt építési övezet határáig. Ez akkor lehetséges, ha a Településszerkezeti terv is jelöli a tervezett
belterülethatárt, azonban sajnálatos módon a Településszerkezeti terv az oktatási központ területét is hibásan, kisebb
területtel jelöli. Mindezek miatt a Településszerkezeti terv korrekciója indokolt, mely hibajavításnak tekinthető, hiszen a
Szabályozási terven történő kijelölés ellen a terv jóváhagyásakor kifogás nem merült fel. A fejlesztési elképzelések az
oktatási (alkotótábor, nyári egyetem stb.) funkcióhoz kapcsolódóan különböző „zónákat” feltételeznek, melyeket távlatban
szeretnének különálló telkekként is kezelni, ennek másik oka a tulajdonosi kör egyszerűsítése, egyértelműsítése is.
Az építési övezetben az építési hely korrekciója mellett, egy másik építési hely is kijelölésre került, mely csak az oktatási
funkcióhoz kapcsolódó funkciók elhelyezésére szolgálhat. Ilyen pl. az alkotótáborok idején létesítendő nyári szállás épülete.
A beépítés alapvető paraméterei nem változnak, csak a telekalakításhoz szükséges telekméret került növelésre.
A beépítés intenzitása és az építménymagasság nem növekszik! Módosítás kizárólag a hatályos szabályozási terv
szerinti építési övezeten belül történik.
A későbbi, - ma még nem konkretizált - telekalakítások a vonatkozó előírások betartásával történhet.nek
Jelen módosítás a Balaton törvénnyel összhangban történik, hiszen az építési övezet a Balaton törvény települési
területében fekszik. Új beépítésre szánt terület illetve területfelhasználás változás nem tervezett.
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403 hrsz-ú telken található magtár

Felújított egykori épületek (ma vendégház, kiszolgáló épület)

Öregház

Lakóépületek, alkotóházak
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Távlati kép

Légifelvételen Vigántpetend, Kapolcs és az egykori majorsági központ kapcsolata

A II. katonai felmérés (1857–1863) részlete
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2. ÖRÖKSÉGVÉDELEM
A szabályozási tervmódosítás örökségvédelmi szempontokat nem érint. A terület közelében országosan védett érték
nincs, így műemléki környezet sem érinti Csórompuszta területét.
A hatályos Településrendezési terv régészeti lelőhelyet nem jelöl a térségben.
A Csórom pusztán található egykori majorsági épületek jelentős építészeti értéket képviselnek, de helyi védelem alatt nem
állnak. A majorság már a II. katonai felmérésen is megtalálható, tőle északra látható a majorsághoz tartozó cselédségi
központ, hasonló beépítéssel, de ennek ma már nincsenek meg a nyomai.
Az itt fejleszteni kívánó tulajdonosok (a már hatályos tervi beépítési paraméterekkel) az egykori építészeti értékeket
maximálisan, hozzáértéssel kezelik és őrzik, az új épületeket magas színvonalon, az itt lévő értékekhez anyagukban és
megjelenésükkel harmonizálva létesítették (ld. a fotókat az előző fejezetben).
3. TÁJRENDEZÉS
A hatályos településrendezési terv Csórompuszta területét beépítésre szánt területként, Különleges terület – Oktatási
központként jelölte ki. A szabályozási terv a területet Ko jelű építési övezetbe sorolta. A volt majorsági központ zárt

területe belterület (401, 402, 403 hrsz), az azt körülvevő 054/3 és 054/5 hrsz-ú terület művelési ága legelő (2.
minőségi osztály), a 054/4 hrsz. magánút, míg a 054/13 hrsz (melyen belül, de nem teljes kiterjedésben került kijelölésre a
Ko építési övezet) szántó terület (3. minőségi osztály).
A módosítással érintett terület tehát részben már művelésből kivett belterületi telkek (401, 402, 403 hrsz), amelyet a
hatályos településrendezési terv Különleges terület – Oktatási központ (Ko) jelölt ki. A hatályos Szabályozási terv építési
övezetként jelölte meg az oktatási központhoz tartozó (egy tulajdonosi kézben is lévő) külterületi 054/3 és 054/5 hrsz-ú
legelőket, illetve a 054/13 hrsz-ú szántó építési övezetbe tartozó részét, melyek a terv szerint tervezett belterületek is.
A Szabályozási terv módosítás illetve a Településszerkezeti terv korrekciója védett természeti területet, Natura 2000
területet és az ökológiai hálózat területét nem érinti.
A terület a korábbi Balaton törvény szerint a T-1 jelű Tájképvédelmi terület alövezetébe tartozott. A 2007-es
településrendezési terv módosítás alkalmával - az illetékes államigazgatási szervek hozzájárulásával - az övezet
lehatárolása során ez a terület kikerült a Tájképvédelmi területből. A 2008-as Balaton törvényi módosítás már települési
területként jelöli a hatályos rendezési terv szerinti beépítésre szánt területet.
Jelen módosítás a hatályos szabályozási terv által már kijelölt területen nem változtat, a szabályozás azonban tájvédelmi
szempontból kedvezőbb lesz.
A minimális zöldfelület aránya 30%-ról 40%-ra nő, a beépíthető legkisebb telek területe pedig 350 m2-ről 1000 m2-re
növekszik.
A hatályos szabályozás szerinti építménymagasság megmarad 6,5 m, ami a tájba illő beépítést biztosítja. Az építési hely
változása tájképi szempontból jelentős változást nem okoz.

4. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT
A rendezési terv módosítása a település környezetminőségére káros hatással nem lesz.
A Ko építési övezetben az oktatási központhoz kapcsolódó funkciók továbbá vendégház és lakások létesíthetők. A helyi
építési szabályzat ezen felül kizárja a területen az állattartást és még a kisipari szolgáltató üzemi tevékenységeket is.
A szabályozás szerint tehát a területen üzemi tevékenységtől származó levegőszennyezés nem keletkezhet, csupán a téli
félév nem számottevő fűtési eredetű levegőszennyezése jelentkezhet. Az elhelyezhető építményi funkciók alapján üzemi
technológiától származó zajterhelés a területen nem keletkezhet. Ennek ellenére felhívjuk a figyelmet a környezeti zaj- és
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklete szerinti
zajterhelési határértékekre lakóterületen, különleges – oktatási központ területén az üzemi és szabadidős létesítményekből
származó zajterhelési határértékei nappal 50 dB, éjszaka 40 dB. A szabályozott terület szomszédságában zajtól védendő
területfelhasználás nincs. A terület környezetében országos közút nincs, így közlekedési eredetű zaj illetve
levegőszennyezés az oktatási központot nem érheti. A termőföld védelme szempontjából a módosítás változást nem jelent,
hiszen csak a hatályos szabályozási terv szerint már szabályozott beépítésre szánt terület szerkezeti terven történő
pontosítására kerül sor.
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A felszíni és a felszín alatti vizek védelmét biztosítja, hogy a csatornahálózat a területre kiépített. Így a tervezett épületek
szennyvizeit a csatornahálózatra rá kell kötni.
A szabályozott oktatási központ területén üzemi technológiától származó hulladék nem keletkezhet. A kommunális szilárd
hulladék a település hulladékszállítási rendszere keretében rendszeresen elszállításra kerül.

5. KÖZLEKEDÉS
A fejlesztés a meglévő építési övezeten belül történik, ugyanazokkal a beépítési paraméterekkel. Az egykori majorság
megközelítése, feltárása nem változik.
A későbbi, - ma még nem konkretizált - telekalakítás a meglévő utak felhasználásával történhet a vonatkozó előírások
betartásával. A parkolást telken belül kell megoldani.
5. KÖZMŰVEK-HÍRKÖZLÉS
A módosítás kizárólag a Ko jelű, hatályos terven már építési övezetbe sorolt területen belül történik, a beépítési
paraméterek, beépíthető alapterület nem változik, így a módosítás által a település közmű és hírközlési rendszere, azok
fejlesztési lehetősége nem változik. Az érintett telkek a módosítás mellett is azonos helyen és módon közművesíthetők.
A hírközlési rendszerek telepítésére, üzemeltetésére vonatkozóan jelen módosítás semmiféle változtatást nem tartalmaz.
Az építési övezeten belüli módosítás nem indokolja a hatályos Szabályozási tervhez elkészített közművesítési és hírközlési
alátámasztó munkarészek kiegészítését.
6. TERVEZŐI NYILATKOZAT
Vigántpetend Szabályozási tervének részleges módosítása és a Településszerkezeti terv korrekciója az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) alapján az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) előírásainak megfelelően készült. A tervmódosítás
összhangban van a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési
Szabályzat megállapításról szóló módosított 2000. évi CXII. Törvénnyel és egyéb vonatkozó törvényekkel, rendeletekkel.
Budapest, 2011 november 17.

Bárdosi Andrea
Vezető településrendező tervező
TT/1 01-4073
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