
Tapolca településrendezési eszközeinek módosítása 2021. 

Módosítással érintett területek bemutatása, módosítás célja és várható hatása 

 

Ssz Szabályozási terv Hrsz Módosítás célja és várható hatása Településrendezési javaslat 
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1945 1945 hrsz-ú iparterület északi részéhez új 
közúti kapcsolat biztosítása, a terület keleti 
határán húzód patak, és az azzal 
párhuzamosan futó 1948 hrsz-ú ingatlanon 
keresztül 

Az ingatlan északi részénél a keletről 
csatlakozó közlekedési terület 
meghosszabbítása a vízgazdálkodási 
területen keresztül. 
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4370/5, 
4370/6, 
4370/7 

A 4371/2 hrsz-ú ingatlant feltáró 4370/7 hrsz-
ú út északi nyúlványnak áthelyezése a 4370/5 
hrsz-ú ingatlan keleti oldalára, a 4370/6 és a 
4477 hrsz-ú ingatlan közvetlen 
telekkapcsolatának kialakítása érdekében 
 

A közlekedési terület áthelyezése a 4370/5 
hrsz-ú ingatlan keleti oldalára 
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3436/5 3436/5 hrsz-ú Gksz1 építési övezetbe sorolt 
ingatlanon az építési hely kijelölésének 
felülvizsgálata, az épületállomány bővítése 
érdekében. A jelenlegi funkciók ismeretében 
az ingatlan keleti irányú bővítésére lenne 
szükség. 

A telek keleti előkerti méretének 
lecsökkentése 
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2624 2624 hrsz-ú Keü építési övezetbe sorolt 
ingatlan építési paramétereinek 
felülvizsgálata, új parklóhelyek kialakítása 
érdekében. Az ingatlanon az épület bővítése 
következtében a megszüntetendő parkolók 
helyett újakat kell kialakítani. 
 

Az építési övezet beépíthetőségi, 
zöldfelületi előírásainak felülvizsgálata, az 
egészségügyi intézmény tervezett 
bővítésének és a parkolók kialakításának 
biztosítása érdekében 
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937, 938, 
939, 

A 937, 938, 939 hrsz-ú ingatanok 
beépíthetősége érdekében a kisvárosias 
lakóterület övezeti előírásainak 
felülvizsgálata, olyan építési paraméterek 
létrehozása, ami biztosítja a kisparcellás, sűrű 
beépítésű déli városrész épületállományának 
településképbe illeszkedő megújítását 

Az érintett építési övezet szabályozási 
előírásainak felülvizsgálata, morfológiai 
szempontok figyelembevétele mellett 



Ssz Szabályozási terv Hrsz Módosítás célja és várható hatása Településrendezési javaslat 

6 

 

960, 961, 
962, 

960, 961, 962 hrsz-ú ingatlanok 
beépíthetőségének felülvizsgálata, a meglévő 
sörfőző üzem fejlesztésének biztosítása 
érdekében 

Az érintett építési övezet szabályozási 
előírásainak felülvizsgálata, morfológiai 
szempontok figyelembevétele mellett 
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0294/160 A 77. sz. főút és a Barackos lakópark 
közlekedési kapcsolatának biztosítása, a 
zöldterületbe átsorolt korábbi közlekedési 
terület visszaállításával. Az északi elkerülő út 
és a Madách Imre utca összekötő szakasza a 
hatályos szabályozási tervben nem került 
ábrázolásra. 

Az érintett útszakasz ismételten Köu 
közlekedési területbe sorolása 
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4511/3 A 4511/3 hrsz-ú Vt-13 építési övezetbe sorolt 
ingatlan telekalakítási előírásainak 
felülvizsgálata, az ingatlan 
megoszthatóságának biztosítása érdekében. A 
hatályos szabályozási előírások nem teszik 
lehetővé az ingatlan megosztását. 
 
 
 

A beépíthetőség és a telekalakítás 
előírásainak felülvizsgálata, szabályos 
telekosztás érdekében. 
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 A Barackos lakópark területét érintő Lke3, 
Lke4 építési övezetek beépíthetőségének 
módosítása oldalhatáron állóról szabadon 
állóra 

Az oldalkertre vonatkozó szabályok 
módosítása 
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2048 A korábban Lk4 övezeti jelű, a hatályos 
tervben Lk14 építési övezetbe átsorolt 
telektömb visszasorolása, a korábbi 40 %-os 
beépíthetőségét biztosítása érdekében. 

A településrendezési tervben a hiba 
javítása. 
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011/8 A 011/8 hrsz-ú major és a szomszédos 
közlekedési terület eredeti szabályozási és 
övezeti határvonalainak visszaállítása.  

A településrendezési tervben a hiba 
javítása. 



Ssz Szabályozási terv Hrsz Módosítás célja és várható hatása Településrendezési javaslat 

12 

 

1930/1 A Rockwool telephely megközelítését 
szolgáló, korábban közút ismételten 
közlekedési területbe sorolása, a szomszédos 
telkek feltárásának biztosítása érdekében 

A telephely bekötő útjának Köu közlekedési 
területbe sorolása. 
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806 A 806 hrsz-ú Vt-6 építési övezetbe sorolt 
épület (Tapolca Áruház) övezeti 
határvonalának módosítása a kialakult 
állapotnak megfelelően 

Az építési övezet déli irányú bővítése, a 
kialakult beépítésnek megfelelően. 
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0449/1 A 0449/1 hrsz-ú Má0 övezeti besorolású 
földrészlet átsorolása Má övezetbe, 
mezőgazdasági rendeltetésű épület 
kialakítása érdekében. 

Az országos és térségi övezetek 
figyelembevételével az érintett ingatlan 
övezeti átsorolásának felülvizsgálata, 
birtokközpont beépítés lehetőségének 
vizsgálata. 
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0292/1, 
0292/2, 

A 0292/1, 0292/2 hrsz-ú ingatlanok átsorolása 
Ln építési övezetből Lk építési övezetbe, az 
ingatlanok családi házas beépítésének 
biztosítása érdekében 

Az ingatlanok övezeti átsorolása, feltáró út 
helyének kijelölése. 

16 

 

4367, 
4370/19, 

Tapolca-Diszel, 4367, 4370/19. helyrajzi 
számú ingatlanokat érintő övezeti határ 
módosítás, a 4367. hrsz-ú ingatlan nyugati 
irányú bővítése miatt. 

Övezeti határvonal áthelyezése. 
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383 A 383 hrsz-ú Köu övezetbe sorolt gyalogút 
átsorolása Lk8 lakóövezetbe. A lakótelkek 
között jelölt gyalogút a természetben nem 
alakult ki, funkció hiányában 
megszüntetendő. 

Az érintett ingatlan övezeti átsorolása. 
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3735 Radnóti utca sorházas beépítésének 
folytatása nyugati irányba, a kijelölt, de nem 
kiépített zöldterület felhasználásával, új 
lakóingatlanok kialakítása céljából. 

Új sorházas lakóövezete kijelölése, és a 
szabályozási előírások kidolgozása, a 
zöldterületi mérleg biztosítása mellett. 
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3437/111 A 3437/111 hrsz-ú ingatlan övezeti 
besorolásának részleges módosítása, 
kereskedelmi, szolgáltató területhasznosítás 
céljából. 

A jelenlegi zöldterület részleges átsorolása 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
építési övezetbe, a zöldterületi mérleg 
biztosítása mellett. 

 

 


