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1 BEVEZETÉS 

Tapolca Város hatályos településrendezési eszközei 2019. decemberben kerültek jóváhagyásra. 
A terv alkalmazása során több olyan településrendezési hiba, lakossági igény fogalmazódott meg, amelyek a 
településrendezési eszközök módosítását tették szükségessé. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 49/2021. (IV.12.) sz. határozatával döntött a hatályos 
településrendezési terv módosításáról. (A határozat a dokumentációhoz csatolásra került.) 
A módosítási szándékok: 

a) 1945. hrsz-ú iparterület északi részéhez új közúti kapcsolat biztosítása, a 1948. hrsz-ú ingatlanon 
keresztül 

b) 4370/5, 4370/21. hrsz-ú ingatlanokon telekhatár rendezés érdekében a közlekedési terület és a 
lakóterület határának mó-dosítása 

c) 3436/5. hrsz-ú Gksz1 építési övezetbe sorolt ingatlanon az építési hely kijelölésének felülvizsgálata, 
az épületállomány bővítése érdekében 

d) 2624. hrsz-ú Keü építési övezetbe sorolt ingatlan építési paramétereinek felülvizsgálata, új 
parklóhelyek kialakítása érde-kében 

e) a 937, 938, 939. hrsz-ú ingatanok beépíthetősége érdekében a kisvárosias lakóterület övezeti 
előírásainak felülvizsgálata 

f) 960, 961, 962. hrsz-ú ingatlanok beépíthetőségének felülvizsgálata, a meglévő sörfőző üzem 
fejlesztésének biztosítása ér-dekében 

g) a 77. sz. főút és a Barackos lakópark közlekedési kapcsolatának biztosítása, a zöldterületbe átsorolt 
korábbi közlekedési terület visszaállításával 

h) a 4511/3. hrsz-ú Vt-13 építési övezetbe sorolt ingatlan telek-alakítási előírásainak felülvizsgálata, 
az ingatlan megosztható-ságának biztosítása érdekében 

i) a Barackos lakópark területét érintő Lke3, Lke4 építési öve-zetek beépíthetőségének módosítása 
oldalhatáron állóról sza-badon állóra! 

j) az Lk14 építési övezet korábbi 40 %-os beépíthetőségét visz-szaállítani. 
k) a 011/8.  hrsz-ú major és a szomszédos közlekedési terület eredeti szabályozási és övezeti 

határvonalainak visszaállítása. 
l) a Rockwool telephely megközelítését szolgáló, korábban közút ismételten közlekedési területbe 

sorolása, a szomszédos telkek feltárásának biztosítása érdekében. 
m) a 806. hrsz-ú Vt-6 építési övezetbe sorolt épület (Tapolca Áruház) övezeti határvonalának 

módosítása a kialakult álla-potnak megfelelően.  
n) a 0449/1. hrsz-ú Má0 övezeti besorolású földrészlet átsorolá-sa Má1 övezetbe, mezőgazdasági 

rendeltetésű épület kialakí-tása érdekében. (a tájékoztatási vélemények ismeretében az 
önkormányzat a változtatási szándéktól elállt) 

o) a 0292/1, 0292/2. hrsz-ú ingatlanok átsorolása Ln építési övezetből Lk építési övezetbe, az 
ingatlanok családi házas be-építésének biztosítása érdekében. 

p) a Tapolca-Diszel, 4367, 4370/19. hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos övezeti határ módosítása 
q) a 383. hrsz-ú gyalogút Lk8 övezetbe átsorolása, 
r) a 3603 és 3735. hrsz-ú ingatlanok övezeti módosítása Lke övezetbe, családi sorházas telkek 

folytatásának kialakítása; 
s) a 3437/111. hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának részleges módosítása, kereskedemi, szolgáltató 

területhasznosítás céljából, zöldterületi mérleg biztosítása mellett.  
 
A tervezési munka folyamán újabb módosítási igények jelentkeztek, illetve merüktek fel. Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 75/2021. (VI.2.) és 171/2021. (X.29.) sz. határozatával döntött az újabb 
módosításokról. (A határozatok a dokumentációhoz csatolásra került.) 
A további módosítási szándékok: 

t) a 868, 870, 871/1-5. hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolása Vt5 építési övezetből Vt6 építési 
övezetbe, a korábbi szabályozási terv tartalmának megfelelően; 

u) a 02/1, 02/2, 02/4, 04, 0617. hrsz-ú földrészletek övezeti besorolásának felülvizsgálata, a HÉSZ-
ben nem található Eo övezet átsorolása más erdő, vagy mezőgazdasági övezetbe; 
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v) a 2810, 2813, 2814/5-6, 2816, 2818, 2819, 2820, 2821, 2823, 2824. hrsz-ú ingatlanok a 
szabályozási terven a tömbbelsőt feltáró tervezett közlekedési terület átsorolása településközpont 
vegyes területbe, az építési övezetek határvonalainak telekhatárokhoz igazításával. 

Tapolca Város hatályos településrendezési eszközei:  
 településszerkezeti terv: 203/2019. (XII. 20.) sz. határozat 
 helyi építési szabályzat: 25/2019. (XII.23.) önk. rendelet 

 
Az egyeztetési és elfogadási eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 36. § szakasza szerint teljes eljárásban kerül 
véleményeztetésre. A tervezési munka a Kr. tartalmi követelményei és jelmagyarázata, valamint az OTÉK 
hatályos előírásai alapján készül.  
 
A tájékoztatási partnerségi egyeztetést az önkormányzat a 17/2017. (VIII.9.) sz. Ök. rendelettel elfogadott 
partnerségi szabályzatnak megfelelően lefolytatta mindhárom településrendezési döntés meghozatalát 
követően. A partnerségi egyeztetésekről a feljegyzések a dokumentációhoz csatolásta kerültek.  
 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rend. 3. §-a értelmében 
az önkormányzat megállapította, hogy a terv a környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntése 
kötelezettek körébe tartozik. Az önkormányzat az előzetes tájékoztatás keretében kikérte az érdekelt 
államigazgatási szervek véleményét, hogy a környezeti vizsgálat elkészítését szükségesnek tartják-e. 
A válaszok ismeretében az önkormányzat eldöntötte, hogy a környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges, 
hiszen a tervezett módosítások a környezetre nem gyakorolnak olyan hatást, aminek vizsgálatára szükség lenne. 
 
Az előzetes tájékoztatási szakasz lezajlott mindhárom településrendezési döntés által érintett módosítási igény 
után. A kapott vélemények a dokumentációhoz csatolásra kerültek. 
 
A Településfejlesztési koncepciót megvizsgáltuk, annak módosítására nem volt szükség. 
 
Jelen módosítás kapcsán külön örökségvédelmi hatástanulmány nem készül, mivel a településfejlesztési 
koncepció és településrendezési eszközök megalapozása céljából, és azok alátámasztásaként a közigazgatási 
terület egészére öröksévédelmi hatóástanulmány készült 2019-ben. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése 
ill. kiegészítése nem szükséges. 

 
A településrendezési eszközök módosításának előkészítésében Gyarmati Tamás települési főépítész működik 
közre.  

 
Tervezési alaptérképként hiteles digitális alaptérképet használtuk. Az adatszolgáltatás sorszáma: 2409 
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2 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

2.1 A település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok 

Tapolca Város Veszprém megyében található, a Tapolcai járás székhelye. Tapolca a Balaton-felvidék nyugati 
szélén, a Tapolcai-medence közepén helyezkedik el. A várost körülölelik a Tapolcai-medence bazalthegyei. 
Tapolca minden irányból jól megközelíthető, a városba három vasútvonalon és hét közúton juthatunk el.  
 
Lakosságának száma 15232 fő (2020.), területe 63 km2 

 

 
Tapolca földrajzi elhelyezkedése (forrás: Google Maps) 

 

2.2 A tervezési terület bemutatása 

A változással érintett területek jelentős része települési térségben, a jelenlegi belterületen helyezkedik el. 
Övezeti besorolásuk különböző, amit a következő fejezetekben részletezünk. (Pink színnel jelölve) 
A külterületen három módosítással érintett terület található. 
A 0294/160. hrsz-ú út a belterülettől keletre, a veszprémi út északi oldalán, azzal párhuzamosan húzódik (1. 
számmal jelölve). 
A 011/8. hrsz-ú ingatlan a település déli részén, a Kisapáti felé vezető közút nyugati oldalán terül el (2. számmal 
jelölve).  
A 02/1, 02/2, 02/4, 04, 0617. hrsz-ú ingatlanok a település déli részén, a Raposka felé vezető közút keleti 
oldalán terülnek el (3. számmal jelölve).  
Mivel a településrendezési eszközökben erdőterület területfelhasználási egységbe sorolt erdőterület a település 
közigazgatási területén összességében nem csökkenhet, új erdő kijelölése is szükséges lesz. Erre a célra a 
mezőgazdasági területbe sorolt, de már most is erdő művelésű 0367. (4. számmal jelölve) és 0574/6. (5. 
számmal jelölve) hrsz-ú ingatlanok övezeti átsorolásával van mód. 
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A tervezési terület elhelyezkedése a településen belül (Forrás: Google Maps) 

 

 

2.3 A hatályos településrendezési eszközök  

Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeit a Pestterv Kft. készítette, amelyek 2019-ben kerültek 
jóváhagyásra. 
 

 településszerkezeti terv: 203/2019. (XII. 20.) sz. határozat 
 helyi építési szabályzat: 25/2019. (XII.23.) önk. rendelet 

 
A hatályos terv a korábbi településrendezési tervek felülvizsgálataként készült, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet tartalmi követelményei és jelmagyarázata, valamint az OTÉK hatályos előírásai alapján. 
 
A tervezés során az elvégzett alapos előkészítő munka ellenére több rajzi és szabályozási hiba került a 
tervlapokra, a rendeletbe. A használat során a feltárt hibákat javítani kell. Továbbá a hatályos terv 
véleményezése óta a lakosság, illetve az Önkormányzat részéről is megfogalmazódtak olyan fejlesztési igények, 
amelyek a tervvel nincsenek összhangban. Így sor került a településrendezési eszközök módosítására. 
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2.4 A tervezett településrendezési változások bemutatása 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete településrendezési döntéseivel helyt adott a hatályos 
településrendezési eszközök módosításának. 
 
A változtatási szándékok, a módosítás eredménye és leírása tételesen ismertetve: 
 
1.  

Módosítási igény: 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. 
 
A korábbi szabályozási terv: 

 

Településrendezési javaslat: Az ingatlan északi 
részénél a keletről csatlakozó közlekedési terület 
meghosszabbítása a vízgazdálkodási területen 
keresztül. 
A korábi tervek a 1945. hrszú ingatlant kettészelő 
közuti kiszabályozást tartalmaztak. Az érintett 
tulajdonos kérésére a hatályos terv az utat úgy 
rövidítette le, hogy közben nem biztosította a közúti 
feltárás fenntartását. A módosítás keretében az út 
ismételten a 1945. hrsz-ú ingatlan határáig tart. 

Hatályos szabályozási terv Módosított szabályozási terv 

  
Érintett földrészlet: 1945, 1948, 1949. hrsz; 
elhelyezkedése az Ipar utcától nyugatra 

Területi mérleg: A módosítással 50 m2 
vízgazálkodási terület, továbbá 71 m2 kereskedelmi, 
szolgáltató terület kerül közlekedési területe. 

Közlekedés: A közlekedési terület a meglévő út 12 
méteres szélességében került meghosszabbításra, a 
gyakorlatban kapubehajtóként funkciónál majd. Az út 
kiépítése csak közlekedési hatósági engedély 
birtokában történhet. 
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2.  

Módosítási igény: 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. Az ingatlanok azonos 
tulajdonosi körben vannak. 
 

Településrendezési javaslat:  Mivel a kérelmezett 
út áthelyezésének használati, illetve tulajdonjogi 
akadálya nincs, a közlekedési terület áthelyezése 
került a 4370/5. hrsz-ú ingatlan keleti oldalára. 

Hatályos szabályozási terv Módosított szabályozási terv 

  
Érintett földrészlet: 4370/5, 4370/6, 4370/7, 
elhelyezkedése Diszel településrészen, a Bán Sándor 
utca északi oldalán. 

Területi mérleg: A módosítás eredményeként 
összesítve 12 m2 közlekedési terület falusias 
lakóterületbe kerül. 

Közlekedés: A változás következtében az eredetivel 
azonos paraméterekkel rendelkező, 4 méter széles 
közlekedési terület alakul ki.  

 
 
 
 

3.  
Módosítási igény: A 3436/5. hrsz-ú Gksz1 építési 
övezetbe sorolt ingatlanon az építési hely 
kijelölésének felülvizsgálata, az épületállomány 
bővítése érdekében. A jelenlegi funkciók ismeretében 
az épület keleti irányú bővítésére lenne szükség. 
 

Településrendezési javaslat:  A telek keleti 
oldalán is közlekedési terület húzódik, így 5 méteres 
előkertet kell tartani. Mivel a közlekedési terület 
északi nyúlványán közuti forgalom nincs, a területen 
gépjárműveket tárolnak, nincs akadálya annak, hogy 
a telek keleti oldalán az előkert mértéke 0 méterben 
kerüljön megállapításra. Így a tervezett épületbővítés 
is megvalósíthatóvá válik. A módosított szabályozási 
terv ábrázolja a módosított építési helyet. 

Hatályos szabályozási terv Módosított szabályozási terv 
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Érintett földrészlet: 3436/5, elhelyezkedése a Halápi 
útról nyíló gazdasági területen (garázssorok mellett). 

Területi mérleg: A módosítás területfelhasználási 
változással nem jár. 

Közlekedés: A változás a közlekedési hálózatot nem 
érinti.  

 
 
 

4.  
Módosítási igény: A 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, ez cask úgy lehetséges, ha a zöldfelületi 
arány is csökken. 
 

Településrendezési javaslat:  Különleges 
területen az OTÉK előírásai szerint nem lehet a terület 
beépíthetőségét biztosító zöldfelületi arányt előírni. 
Tapolca város életében meghatározó intézmény 
működés, illetbe bővítése érdekében a földrészlet 
településközpont vegyes területbe sorolásával és új 
építési övezet kialakításával érhetően el a szükséges 
szabályozási paraméterek: beépíthetőség 40 %, 
zöldfelület 20 %. Így az intézmény teljes parkolási 
igénye területen belül biztosítható, nem terhelve a 
város szűkös közterületi parkolási kapacitását. 

Hatályos szabályozási terv Módosított szabályozási terv 

  

Érintett földrészlet: 2624, elhelyezkedése az Ady 
Endre utca északi oldalán. 

Területi mérleg: A módosítás következtében 2797 
m2 különleges egészségügyi területből 
településközpont vegyes területbe kerül átsorolásra. 

Közlekedés: A változás a közlekedési hálózatot nem 
érinti.  

 
 
 

5.  
Módosítási igény: 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. 
 

Településrendezési javaslat:  A HÉSZ tagoltan, és 
részletesen szabályozza a település egyes 
településrészeinek beépíthetőségét, de még így is 
előfordulhat, hogy a sűrű beépítésű deli városrész 
előregedett épületállományának mgújítását nem teszi 
lehetővé. A városközpont közelségében igény van a 
megújulásra, a magas ingatlanárak és építési 
költségek miatt a gazdaságossági szempontokat is 
figyelembe véve. A morfológiai vizsgálatok 
figyelembe vételével elfogadható a terület 
intenzívebb beépítésére vonatkozó igény. Így egy új 
kisvárosias építési övezet kialakításával, az OTÉK 
előírásait betartva 50 %-os beépíthetőséggel, 20 %-
os zöldfelületi aránnyal, 6,0 métere épületmagasságú 
épületek kialakítására nyílik lehetőség, természetesen 
a kialakult telekstruktúra beépítést nagymértékben 
korlátozó adottságai mellett. 
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Hatályos szabályozási terv Módosított szabályozási terv 

  
Érintett terület elhelyezkedése: A városközponttól 
délra, a Petőfi és a Szent László utca közötti 
telektömbök.. 

Területi mérleg: A módosítás területfelhasználási 
változással nem jár. 

Közlekedés: A változás a közlekedési hálózatot nem 
érinti.  

 
 
 

6.  
Módosítási igény: 960, 961, 962. hrsz-ú ingatlanok 
beépíthetőségének felülvizsgálata, a meglévő sörfőző 
üzem fejlesztésének biztosítása érdekében. 
 

Településrendezési javaslat:  A területen jelenge 
is egy helyi, de Országos ismertséggel bíró sörfőző 
üzem működik. A szomszédos ingatlanok igénybe 
vételével az üzem bővítése, fejlesztése tervezett. Az 
érinett földrészletek településközpont építési 
övezetbe sorolsáal 75 %-os beépíthetőség, illetve 10 
%-os zöldfelületi arány biztosításával biztosítható az 
üzem bővítése. A településközpont deli határán 
elhelyezkedő ingatlanok sűrűbb beépítése illeszkedik 
a településképbe.  

Hatályos szabályozási terv Módosított szabályozási terv 

  

Érintett földrészlet: 960, 961, 962, elhelyezkedése 
a Petőgi utca déli oldalán. 

Területi mérleg: A módosítás következtében 1064 
m2 kisvárosias lakóterületből településközpont 
vegyes területbe kerül átsorolásra. 

Közlekedés: A változás a közlekedési hálózatot nem 
érinti.  
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7.  
Módosítási igény: 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. 
 
Korábbi szabályozási terv: 

 

Településrendezési javaslat:  A hatályos 
szabályozási terv a korábbiaktól eltérően a 77. sz. 
főút és a tervezett elkerülő út csomópontját Keleti 
irányba eltolta, egyben az elkerülő út és a belterület 
közötti útszakaszt zöldterületbe sorolta. Ennek 
indolkását a hatályos terv nem tartalmazza. 
Egyenlőre nem ismert, hogy az elekrülő út milyen 
időtávban valósulhat meg. A Barackos lakópark 
Veszprém felőli, elsősorban az építkezések miatt a 
tehergépjárművek közlekedést szolgáló 
megközelítését akadályozza, hogy a 0294/160. hrsz-
ú út egy szakasza zöldterület besorolása, a temető 
felőli vége pedig nincs összekötve a meglévő temetői 
csomóponttal. A fentiek érdekében a teljes útszakasz 
közlekedési területbe kerül. 

Hatályos szabályozási terv Módosított szabályozási terv 

  

Érintett földrészlet: 0294/160, 0294/156, 
elhelyezkedése a veszprémi út északi oldalán. 

Területi mérleg: A módosítás következtében 
zöldterületből 940 m2, általános mezőgazdasági 
területből 866 m2 közlekedési területbe kerül 
átsorolásra. 

Közlekedés: A változás következtében a tervezett 
elkerülő utat egy alacsonyabb szintű, jelenlegi földút 
keresztezné. Az elkerülő út megvalósításáig a 
0294/160, 0294/156. hrsz-ú földrészleteken vezetett 
út biztosítani tudja a laóterület keleti irányú 
feltárását, a meglévő építési szabályozási szélességek 
alkalmazásával. Az elkerülő út tervezésekor meg kell 
vizsgálni, milyen műszaki megoldások biztosíthatják 
csomópont kialakítását, vagy az útcsatlakozás 
megtartását.   
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8.  
Módosítási igény: A 4511/3. hrsz-ú Vt13 építési 
övezetbe sorolt ingatlan telekalakítási előírásainak 
felülvizsgálata, az ingatlan megoszthatóságának 
biztosítása érdekében. A hatályos szabályozási 
előírások nem teszik lehetővé az ingatlan 
megosztását. 
 

Településrendezési javaslat:  Az érintett terület a 
volt honvédségi laktanya, amely ingatlanokkal sűrűn 
beépített, a meglévő területhasználatjoz igazodva 
közlekedési területekkel szabdalt. A Vt13 jelű építési 
övezet szabályozási előírásai kiegészítésre kerültek 
olyan telekalakítási előírásokkal, amelyek szabadabb 
telekalaítást tesznek lehetővé az érintett övezetben. 

Hatályos szabályozási terv Módosított szabályozási terv 

 

A szabályozási terv nem módosult. 

Érintett földrészlet: 4511/3, elhelyezkedése a a 
település nyugati határán elterülő volt laktanyában. 

Területi mérleg: A módosítás területfelhasználási 
változással nem jár. 

Közlekedés: A változás következtében a tervezett 
elkerülő utat egy alacsonyabb szintű, jelenlegi földút 
keresztezné. Az elkerülő út megvalósításáig a 
0294/160, 0294/156. hrsz-ú földrészleteken vezetett 
út biztosítani tudja a laóterület keleti irányú 
feltárását, a meglévő építési szabályozási szélességek 
alkalmazásával. Az elkerülő út tervezésekor meg kell 
vizsgálni, milyen műszaki megoldások biztosíthatják 
csomópont kialakítását, vagy az útcsatlakozás 
megtartását.   

 
 
 

9.  
Módosítási igény: A Barackos lakópark területét 
érintő Lke3, Lke4 építési övezetek 
beépíthetőségének módosítása oldalhatáron állóról 
szabadon állóra. 
 
 

Településrendezési javaslat:  A korábbi HÉSZ az 
érintett Lke3, Lke4 építési övezeteket szabadonálló 
beépítési móddal szabályozta. Vélhetően elírás miatt, 
hatályos HÉSZ-ben az Lke3 építési övezetben 
oldalhatáron álló beépíthetőség szerepel. A HÉSZ 
58.§-a javításra került, szabadonálló beépítési mód 
alkalmazásával.  

Hatályos szabályozási terv Módosított szabályozási terv 

 

A szabályozási terv nem módosult. 
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Érintett terület elhelyezkedése: a keleti városrészben, 
a veszprém úttól északra elterülő Barackos lakópark. 

Területi mérleg: A módosítás területfelhasználási 
változással nem jár. 

Közlekedés: A változás a közlekedési hálózatot nem 
érinti.  

 
 
 

10.  
Módosítási igény: A korábban Lk4 övezeti jelű, a 
hatályos tervben Lk14 építési övezetbe átsorolt 
telektömb visszasorolása, a korábbi 40 %-os 
beépíthetőségét biztosítása érdekében. 
 
 

Településrendezési javaslat:  A korábbi 
szabályozási terv az érintett területeket Lk4 építési 
övezetbe sorolta. Vélhetően elírás miatt, hatályos 
szabályozási terven a területek Lk14 építési övezetbe 
kerültek. A szabályozási terv javításra került, az Lk4 
építési övezetbe visszasorolással.  

Hatályos szabályozási terv Módosított szabályozási terv 

  
Érintett terület elhelyezkedése: a nyugati 
városrészben, a Keszthelyi úttól északra elterülő 
telektömbök. 

Területi mérleg: A módosítás területfelhasználási 
változással nem jár. 

Közlekedés: A változás a közlekedési hálózatot nem 
érinti.  

 
 
 

11.  
Módosítási igény: A 011/8. hrsz-ú major és a 
szomszédos közlekedési terület eredeti szabályozási 
és övezeti határvonalainak visszaállítása. 
 
 

Településrendezési javaslat:  A korábbi és a vele 
azonos jelenlegi területhasználat, illetve a módosítási 
igényben megfogalmazott szándék nincs 
összhangban. Nem történt olyan változás, ami 
visszaállítást igényelne. A valós építtetői szándék 
feltárása után megállapítást nyert, hogy az építtető 
területének belső, Kbkü övezetbe sorolt része 
jelenleg nem építhető be, mivel cask az Ec övezetbe 
sorolt telekrésszel együtt rendelkezik akkora 
területtel, ami építésre elegendő lenne. Az Ev övezet 
Kbkü övezetbe sorolásával biztosítható a terület 
beépítése, ezzel egyidejűleg az Országos 
erdőállomány adattrban is szereplő erdő fásított 
területbe átsorolását, és földfelületi fenntartását kell 
biztosítani. Az erdőterület visszapótlásáról a 
településrendezés során gondoskodni kell (lásd M13 
tervlap).  
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Hatályos szabályozási terv Módosított szabályozási terv 

  
Érintett terület elhelyezkedése: a település déli 
részén, a Kisapáti felé vezető közút nyugati oldalán. 

Területi mérleg: A módosítás következtében 
védelmi erdő területből 7442 m2 különleges 
beépítésre nem szánt üzemi területbe kerül 
átsorolásra. 

Közlekedés: A változás a közlekedési hálózatot nem 
érinti.  

 
 
 

12.  
Módosítási igény: A Rockwool telephely 
megközelítését szolgáló, korábban közút ismételten 
közlekedési területbe sorolása, a szomszédos telkek 
feltárásának biztosítása érdekében. 
 
 

Településrendezési javaslat:  A Rockwool gyár 
területét, továbbá a Keszthelyi úttal párhuzamosan 
futó 1929/16. hrsz-ú közutat feltáró közút korábban 
a Rockwool birtokába került, amit a gyár területéhez 
csatolt, és lezárta a közforgalom elől. A 1926/16. 
hrsz-ú útról nyíló GipE övezetbe sorolt telkek 
megközelíthetősége így megszünt. A szabályozási 
terv módosítása keretében az érintett útszakasz 
ismételten közlekedési területbe került. 

Hatályos szabályozási terv Módosított szabályozási terv  

  
Érintett terület elhelyezkedése: a település nyugati 
részén, a Keszthelyi út északi oldalán. 

Területi mérleg: A módosítás következtében egyéb 
ipari területből 1227 m2 közlekedési területbe kerül 
átsorolásra. 

Közlekedés: A régi – új út a meglévő telekhatárok 
szerinti szabályozási szélességgel kerül közlekedési 
területbe. Az útcsatlakozások kiépítettek, 
forgalomtechnikai beavatkozás nem szükséges. Az út 
állaga roszz, burkolata kátyús, felújítása 
szükségszerű. 
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13.  
Módosítási igény: A 806. hrsz-ú Vt6 építési 
övezetbe sorolt épület (Tapolca Áruház) övezeti 
határvonalának módosítása a kialakult állapotnak 
megfelelően. 
 
 

Településrendezési javaslat:  A Tapolca áruház 
épülete nagyobb területen helyezkedik el, mint az 
övezete kiterjedése. A kialakult állapot figyelembe 
vételével az érintett övezet deli irányba a közlekedési 
terület rovására kibővítésre kerül. 

Hatályos szabályozási terv Módosított szabályozási terv  

  
Érintett földrészlet: 806. hrsz, elhelyezkedése: a 
városközpontban, a Deák Ferenc utca déli oldalán. 

Területi mérleg: A módosítás következtében 
közlekedési területből 104 m2 településközpont 
vegyes területbe kerül átsorolásra. 

Közlekedés: A változás a közlekedési hálózatot nem 
érinti. 

 
 
 

14. A tájékoztatási vélemények ismeretében az önkormányzat a változtatási szándéktól elállt 
  

15.  
Módosítási igény: A 0292/1, 0292/2 hrsz-ú 
ingatlanok átsorolása Ln építési övezetből Lk építési 
övezetbe, az ingatlanok családi házas beépítésének 
biztosítása érdekében. 
 
 

Településrendezési javaslat:  A hatályos 
szabálozási terv az érintett ingatlanokat nagyvárosias 
lakóterületbe sorolta. A cél az volt, hogy az Y 
épületek, és a Barackos lakópark között alakuljon ki 
egy átmeneti 4-5 szintes beépítési sáv. A tulajdon 
viszonyok alakulása azonban ezt a célt nem szolgálta, 
így ennek a területnek is a családi házas beépítésére 
mutatkozik igény. Az Önkormányzat a rendezetlen 
tulajdonviszonyú 3605. hrsz-ú ingatlan övezeti 
besorolását jelen módosításban még nem kívánta 
megváltoztatni, így a kérelemben érintett 2 ingatlan, 
illetve az Önkormányzati birtokban lévő 0292/42. 
hrsz-ú ingatlan felhasználásával alakul ki az új építési 
övezet. A kialakítandó telkek feltárásátegy új észak-
déli irányú lakóutca biztosítja, amely keleti irányba a 
hatályos terven is jelölt úthoz csatlakozik. A 
módosítás kvetkeztében a tervezett belterületi határ 
kis mértékben módosul, ezzel egyidejűleg a 
zöldterület területe növekszik. Az új telkek Lk9 építési 
övezetbe kerülnek. 
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Hatályos szabályozási terv Módosított szabályozási terv  

  
Érintett földrészlet: 0292/1, 0292/2, 0292/42. hrsz, 
elhelyezkedése: a keleti városrészben, a Barackos 
lakópark északi határán. 

Területi mérleg: A módosítás következtében 
nagyvárosias lakóterületből 23254 m2 kerül 
átsorolásra, közlekedési területbe 4902 m2, 
kisvárosias lakóterületbe 15611 m2, zöldterületbe 
2764 m2. 

Közlekedés: A telkek feltárását egy 12 méter 
szabályozási szélességű új út biztosítja, Az új út 
északon zsákutcaként, megfordulást biztosító 
kiszélesedéssel tervezett. Az út délen a meglévő 
városi közúthálózathoz csatlakozik. Keleti irányú 
kikötése egy tervezett úttal biztosíthat kapcsolatot. 

 
 
 

16.  
Módosítási igény: Tapolca-Diszel, 4367, 4370/19. 
helyrajzi számú ingatlanokat érintő övezeti határ 
módosítás, a 4367. hrsz-ú ingatlan nyugati irányú 
bővítése miatt. 
 
 

Településrendezési javaslat:  A 4367. hrszú 
ingatlan nyugati telekhatárán húzódó övezeti 
határvonal áthelyezésre kerül a 4370/18. hrsz-ú 
ingatlan keleti határára, az igényelt telekalakítások 
biztosítása érdekében.  

Hatályos szabályozási terv Módosított szabályozási terv  
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Érintett földrészlet: 4367, 4370/19. hrsz, 
elhelyezkedése: Diszel településrészen. 

Területi mérleg: A módosítás területfelhasználási 
változással nem jár. 

Közlekedés: A változás a közlekedési hálózatot nem 
érinti. 

 
 
 

17.  
Módosítási igény: A 383. hrsz-ú Köu övezetbe 
sorolt gyalogút átsorolása Lk8 lakóövezetbe. A 
lakótelkek között jelölt gyalogút a természetben nem 
alakult ki, funkció hiányában megszüntetendő. 
 
 

Településrendezési javaslat:  A 383. hrsz-ú 
gyalogút, amely a természtetben nem alakult ki 
átsorolásra került az Lk8 jelű kisvárosias lakó építési 
övezetbe, lehetővé téve, hogy a tényleges 
területhasználat szerint használója saját ingatlanához 
csatolhassa.  

Hatályos szabályozási terv Módosított szabályozási terv  

  
Érintett földrészlet: 383. hrsz, elhelyezkedése: a déli 
városrészben, a Szent György utca keleti oldalán. 

Területi mérleg: A módosítás következtében 
közlekedési területből 85 m2 átsorolásra kerül 
kisvárosias lakóterületbe. 

Közlekedés: A változás a közlekedési hálózatot nem 
érinti. 

 
 
 

18.  
Módosítási igény: Radnóti utca sorházas 
beépítésének folytatása nyugati irányba, a kijelölt, de 
nem kiépített zöldterület felhasználásával, új 
lakóingatlanok kialakítása céljából. 
 
 

Településrendezési javaslat:  A zöldterület, illetve 
a távfűtőmű telephelye részleges felhasználásával új 
sorházas beépítésű kisvárosias lakóterület 
kialakítására nyílik lehetőség. A fejlesztést az 
Önkormányzat saját területén, az olcsóbb lakásépítés 
lehetőségének megteremtésével biztosítja majd az 
érdeklődőknek. A településen sorházas beépítésre 
csak itt lesz lehetőség. A környék sorházas 
beépítéseihez igazodó, azonos építési paraméterekkel 
rendelkező építési övezet került szabályozásra. A 
Keresztúry Dezső utca menti 4 db telek esetén egyedi 
szabályozással lehetőség van ikresen csatlakozó, 
vagy akár szabadonálló beépítésre is, de csak 
egységesen. 
A fejlesztéssek 16 építési telek alakulhat ki. A terület 
könnyen közművesíthető, hiszen a feltáró útak alatt 
minden közművezeték elérhető. 
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Hatályos szabályozási terv Módosított szabályozási terv  

  
Érintett földrészlet: 3603, 3735. hrsz, 
elhelyezkedése: a keleti városrészben, a Barackos 
lakópark nyugati határán. 

Területi mérleg: A módosítás következtében egyéb 
ipari területből  1488 m2, zöldterületből 5433 m2 
átsorolásra kerül, kisvárosias lakóterületbe 6112 m2, 
közlekedési területbe 809 m2. 

Közlekedés: A változás a közlekedési hálózatot nem 
érinti. 

 
 
 

19.  
Módosítási igény: A 3437/111. hrsz-ú ingatlan 
övezeti besorolásának részleges módosítása, 
kereskedelmi, szolgáltató területhasznosítás céljából. 
 
A szomszédos 3437/110. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, 
aki a területen ömlesztett árut (kavics, homok) 
raktároz, területét bővíteni kívánja. 
 
 

Településrendezési javaslat:  A zöldterület 
felhasználásával a meglévő kereskedelmi, szolgáltató 
terület keleti irányban bővül. Az érintett terület a 
magasfeszültségű távvezetékek alatt található, 
hasznosítása korlátozott. Korábban mint más 
funkcióra nem alkalmas terület került zöldterületi 
besorolásba. A tervezett gazdasági funkciót nem 
korlátozza a távvezeték biztonsági övezete, továbbá 
építési szándék hiányában a területhasználatnak 
akadálya nincs. 

Hatályos szabályozási terv Módosított szabályozási terv  

  
Érintett földrészlet: 3437/111. hrsz, 
elhelyezkedése: a keleti városrészben, a Halápi út 
keleti oldalán. 

Területi mérleg: A módosítás következtében 
zöldterületből  14927 m2 átsorolásra kerül 
kereskedelmi, szolgáltató területbe. 

Közlekedés: A változás a közlekedési hálózatot nem 
érinti. 
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20.  
Módosítási igény: A 868, 870, 871/1-5 ingatlanok 
övezeti besorolása a korábbi szabályozási tervben 
Vt6 jelű településközpont építési övezet volt. 
Vélhetően rajzi hiba következtében a 686. hrsz-ú 
ingatlan nyugati határán húzódó övezeti határvonal, 
és a Vt6 övezeti jel lemaradt a hatályos tervről, amit 
módosítás keretében lehet visszahelyezni. 
 

Településrendezési javaslat:  A korábbi 
szabályozási terv a 868, 870, 871/1-5 hrsz-ú 
ingatlanokat Vt6 építési övezetbe sorolta. Vélhetően 
elírás miatt, hatályos szabályozási terven az övezetei 
jel lemaradt. A szabályozási terv javításra került, a 
hiányzó övezeti határ és a Vt6 övezeti jel 
ábrázolásával. 

Hatályos szabályozási terv Módosított szabályozási terv  

  
Érintett földrészlet: 868, 870, 871/1-5. hrsz, 
elhelyezkedése: a városközpontban, a Deák Ferenc 
utca déli oldalán. 

Területi mérleg: A módosítás területfelhasználási 
változással nem jár. 

Közlekedés: A változás a közlekedési hálózatot nem 
érinti. 

 
 
 

21.  
Módosítási igény: A hatályos szabályozási terv a 
02/1, 02/2, 02/4, 04, 0617. hrsz-ú ingatlanokat Eo 
oktatási erő övezetbe sorolta. A HÉSZ nem rögzít 
előírásokat oktatási erdőre. Az ábrázolási hibát fel kell 
oldani, a terület tényleges használatának megfelelően 
a földrészletek övezeti besorolását felül kell vizsgálni. 
 

Településrendezési javaslat:  A korábbi 
szabályozási terv a 02/1, 02/2, 02/4, 04, 0617. hrsz-
ú ingatlanokat Ev övezetbe sorolta. Vélhetően elírás 
miatt, hatályos szabályozási terv az érintett 
ingatlanokat Eo oktatási erő övezetbe sorolta. A 
szabályozási terv javításra került, az Országos 
erdőállomány adattár figyelembe vételével a területek 
Ev övezeti jelű védelmi erdő övezetbe kerültek 
visszasorolva. 
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Hatályos szabályozási terv Módosított szabályozási terv  

  
Érintett földrészlet: 02/1, 02/2, 02/4, 04, 0617. 
hrsz, elhelyezkedése: a Raposka felé vezető közút 
keleti oldalán. 

Területi mérleg: A módosítás területfelhasználási 
változással nem jár. 

Közlekedés: A változás a közlekedési hálózatot nem 
érinti. 

 
 
 

22.  
Módosítási igény: Az érintett ingatlanokat érintően 
korábban egy tömb belső feltárás került 
kiszabályozásra. A tulajdonviszonyok miatt a 
tervezett rehabilitáció okafogyottá vált, így a 
gazdaságos területhasználat biztosítása érdekében 
annak törlése szükséges. A közlekedési területek által 
igénybe vett terület a szomszédos településközpont 
vegyes terület övezeteihez csatolható. A változtatás 
lehetővé teszi az eddig forgalomképtelen területek 
hasznosítását, a belvárosi településszövet organikus 
fejlesztését. 

Településrendezési javaslat:  A meglévő 
közterületek a kialakult állapotnak megfelelően 
maradtak csak közlekedési területben, biztosítva a 
jelenlegi feltárásokat. A korábban szabályozási 
eszközökkel kijelölt közlekedési területek 
településközpont vegyes területbe kerültek 
visszasorolva. Az övezeti határvonalak a tényleges 
területhasználatokhoz igazodnak. A módosítással a 
városközpont realis fejlesztését akadályozó, korlátozó 
szabályozási javaslat került törlésre. 

Hatályos szabályozási terv Módosított szabályozási terv  
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Érintett földrészlet: 2810, 2813, 2814/5-6, 2816, 
2818, 2819, 2820, 2821, 2823, 2824.. hrsz, 
elhelyezkedése: a városközpontban, a Fő tér északi 
oldalán. 

Területi mérleg: A módosítás következtében 
közlekedési területből 1727 m2 átsorolásra kerül 
településközpont vegyes területbe. 

Közlekedés: A változás a közlekedési hálózatot nem 
érinti. 

 
 
 

23.  
Módosítási igény: A 7, 18, 19. sorszámú 
módosítások zöldterületeket is érintettek, ezeken a 
helyszíneken csökkent a zöldterület. A zöldterületi 
arány fenntartása érdekében, azért, hogy a 
zöldterület ne csökkenjen új zöldterületeket kell 
kijelölni, elsősorban a csökkenéssel érintett területek 
közelében.  
Megvizsgáltuk, hogy találhatóek-e a településen 
olyan zöldfelületek, amelyek nincsenek zöldterületbe 
sorolva. Elsősorban ezen területek felhasználásával 
kell biztosítan a zöldfelületi mérleg fenntartását.  

Településrendezési javaslat:  A Radnóti utca déli 
oldalán (3552, 3573. hrsz), Kazinczy tér 1, 3. (3484, 
hrsz.) és a Kazinczy tér 17. (3437/84. hrsz.) épületek 
deli oldalán, továbbá az Egry utcai park területén 
(3437/81, 3437/82. hrsz.) találhatóak a Keleti 
városrészben nagyvárosias, illetve kisvárosias 
lakóterületbe besorolt zöldfelülettel rendelkező 
közterületek, amelyek zöldterületbe sorolásának 
nincs akadálya. az átsorolások a területek használatát 
nem akadályozzák. A változtatással a település 
zöldterületi mérlege pozitív. 

Hatályos szabályozási terv Módosított szabályozási terv  

  

  
Érintett földrészlet: 3552, 3573, 3484, 3427/84, 
3437/82, 3437/81. hrsz, elhelyezkedése: a keleti 
városrészben, a Radnóti utcában, a Kazinczy téren és 
az Egry utcában. 

Területi mérleg: A módosítás következtében 
kisvárosias lakterületből 3142 m2, nagyvárosias 
lakóterületből 16237 m2 átsorolásra kerül 
zöldterületbe. 
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Közlekedés: A változás a közlekedési hálózatot nem 
érinti. 

 
 
 

24.  
Módosítási igény: A 11. sorszámú módosítás 
erdőterületet is érintet, ezen a helyszínen csökkent az 
erdőterület. Az erdőterületi arány fenntartása 
érdekében, azért, hogy az erdőterület ne csökkenjen 
új erdőterületeket kell kijelölni.  
Megvizsgáltuk, hogy találhatóek-e a településen 
olyan erdőfelületek, amelyek az erdőállomány 
adattárban erdők, de nincsenek erdőterületbe 
sorolva. Elsősorban ezen területek felhasználásával 
kell biztosítan az erdőmérleg fenntartását.  

Településrendezési javaslat:  Diszel 
településrészen, a 0367. és a 0574/6. hrsz-ú, az 
Országos erdőállomány adattárban védelmi erdő 
besorolású, általános mezőgazdasági területben lévő  
földrészetek  Ev övezeti jelű védelmi erő területbe 
sorolásával biztosítható az erdőmérleg fenntartása a 
településen. A változtatással a település erdőmérlege 
pozitív. 

Hatályos szabályozási terv Módosított szabályozási terv  

  

  
Érintett földrészlet: 0367. és a 0574/6. hrsz, 
elhelyezkedése: Diszel településrészen, a belterülettől 
déle, illetve a Csobánc oldalán. 

Területi mérleg: A módosítás következtében 
általános mezőgazdasági területből 14786 m2 
átsorolásra kerül védelmi erdőterületbe. 

Közlekedés: A változás a közlekedési hálózatot nem 
érinti. 
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2.4.1 Településszerkezeti terv módosítási javaslata 
Az 1, 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23. és 24. sorszámmal jelölt módosítás területfelhasználási 
változást is eredményez, így a bemutatott változásokkal összhangban a településszerkezeti terv is módosításra 
kerül.  
 
Új beépítésre szánt terület kerül kijelölése a 11, 13, 17, 18, 19. és 22. sorszámmal jelölt módosítás során. 
 
A hatályos településszerkezeti tervlapba beépül a jelen településszerkezeti terv módosítás. 
 

 

2.4.2 Helyi építési szabályzat módosítási javaslata 
Az Sz-1 jelű belterületi szabályozási terv az 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20. és 22. sorszámmal jelölt 
módosítás következtében módosul. 
 
Az Sz-2 jelű Tapolca-Diszel szabályozási terv a 2. és a 16. sorszámmal jelölt módosítás következtében módosul. 
 
Az Sz-3 jelű külterületi szabályozási terv módosítását a 7, 11, 21, 23. és 24. sorszámmal jelölt módosítás teszi 
szükségessé.  
 
A helyi építési szabályzat is módosul, a 4, 5, 6, 8, 9, 18. sorszámmal megjelölt módosítások eredményeként. 
 
A helyi építési szabályzat mellékletét képező szabályozási tervlapokba beépülnek a jelen szabályozási terv 
módosítások. 
 

2.5 Területi mérleg változása 

A módosítások során új beépítésre szánt terület is kijelölése kerül. Az egyes területfelhasználási változásokat 
mutatja be a következő táblázat: 
 

Területfelhasználás Meglévő 
területnagysága 

(ha) 

Tervezett 
területnagyság 

 (ha) 

Változás  
 

(ha) 
Beépítésre szánt területek: 
Nagyvárosias lakóterület 3,95 0,00 -3,95 
Kisvárosias lakóterület 0,42 2,20 +1,78 
Településközpont vegyes 0,00 0,57 +0,57 

 
Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület 

0,00 1,49 +1,49 

Egyéb ipari gazdasági terület 
 

0,27 0,00 -0,27 

Egészségügyi épület 
elhelyezésére szolgáló terület 

0,28 0,00 -0,28 

Beépítésre nem szánt területek: 
Közlekedési terület 0,21 0,92 +0,71 
Zöldterület 2,24 2,29 +0,05 
Védelmi erdő 0,74 1,48 +0,73 
Általános mezőgazdasági 
terület 

1,57 0,00 -1,57 

Különleges beépítésre nem 
szánt üzemi terület 

0,00 0,74 +0,74 
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2.6 Biológiai aktivitás érték számítás  

Az új beépítésre szánt területek kijelölése, a település biológiai aktivitás értékét csökkenti. A biológiai aktivitás 
szinten tartása érdekében új erdőterületek és zöldterületek kerültek kijelölésre. 

ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT 
TÍPUSA TERÜLETNAGYSÁG ÉRTÉKMUTATÓ BIOLÓGIAI AKTIVITÁSI 

ÉRTÉK 
  HA PONT/HEKTÁR   

Nagyvárosias lakóterület 3,95 0,6 2,37 
Kisvárosias lakóterület 0,42 1,2 0,50 
Kertvárosias lakóterület 0,00 2,7 0,00 
Falusias lakóterület 0,02 2,4 0,04 
Településközpont 0,00 0,5 0,00 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
terület 0,00 0,4 0,00 
Ipari gazdasági terület 0,00 0,2 0,00 
Egyéb ipari gazdasági terület 0,27 0,4 0,11 
Egészségügyi épület elhelyezésére 
szolgáló terület 0,28 3 0,84 
Országos mellékutak, helyi 
gyűjtőutak, kiszolgálóutak, kerékpár- 
és gyalogutak, valamint vasúti 
pályák 0,21 0,6 0,13 
Zöldterület 3 ha felett 0,00 8 0,00 
Zöldterület 3 ha alatt 2,24 6 13,44 
Védelmi célú erdő 0,74 9 6,70 
Általános mezőgazdasági terület 1,57 3,7 5,79 
Vízgazdálkodási terület 0,01 7 0,05 
Egyéb, helyi sajátosságot hordozó 
terület 65% zöldfelülettel 0,00 0,4 0,00 
        
ÖSSZESÍTÉS 9,71   29,97 

    
    

ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT 
TÍPUSA TERÜLETNAGYSÁG ÉRTÉKMUTATÓ BIOLÓGIAI AKTIVITÁSI 

ÉRTÉK 
  HA PONT/HEKTÁR   

Nagyvárosias lakóterület 0,00 0,6 0,00 
Kisvárosias lakóterület 2,20 1,2 2,64 
Kertvárosias lakóterület 0,00 2,7 0,00 
Falusias lakóterület 0,02 2,4 0,04 
Településközpont 0,57 0,5 0,28 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
terület 1,49 0,4 0,60 
Ipari gazdasági terület 0,00 0,2 0,00 
Egyéb ipari gazdasági terület 0,00 0,4 0,00 
Egészségügyi épület elhelyezésére 
szolgáló terület 0,00 3 0,00 
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Országos mellékutak, helyi 
gyűjtőutak, kiszolgálóutak, kerékpár- 
és gyalogutak, valamint vasúti 
pályák 0,92 0,6 0,55 
Zöldterület 3 ha felett 0,00 8 0,00 
Zöldterület 3 ha alatt 2,29 6 13,76 
Védelmi célú erdő 1,48 9 13,31 
Általános mezőgazdasági terület 0,00 3,7 0,00 
Vízgazdálkodási terület 0,00 7 0,00 
Egyéb, helyi sajátosságot hordozó 
terület 65% zöldfelülettel 0,74 0,4 0,30 
        
ÖSSZESÍTÉS 9,71   31,48 

    
VÁLTOZÁS 0,00   1,51 

    
ZÖLDTERÜLET 
VÁLTOZÁSA 0,05     
    
ERDŐTERÜLET 
VÁLTOZÁSA 0,73     

 

A fentiek szerint a biológiai aktivitás növekszik. 
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2.7 A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

A településrendezési eszközök módosítása során figyelemmel kell lenni a tervhierarchiában a településrendezési 
tervek fölött álló országos és térségi tervek vonatkozó megállapításaira.  

2.7.1 Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: MaTrT) való összefüggések vizsgálata 

A törvény Második Részében foglalt Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT) területi 
hatálya kiterjed az ország teljes közigazgatási területére. Az OTrT az Ország Szerkezeti Tervét, valamint az 
Országos Övezeti Tervet és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában. 
 

 
 
Az OTrT szerint a tervezési terület települési, erdőgazdálkodási és mezőgazdasági térségben található. 
 
MTrT figyelembe veendő előírásai: 
„5. § (1) Az OTrT. az Ország Szerkezeti Tervét, valamint az Országos Övezeti Tervet és az ezekre vonatkozó 
szabályokat foglalja magában.   
(2) E Rész alkalmazásában 
1. mezőgazdasági térség: az országos és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási 
kategória, amelybe elsősorban szántó, gyep - ingatlan-nyilvántartás szerint rét, legelő művelési ágba sorolt 
területek -, szőlő, gyümölcsös és kert területek tartoznak, és amelyen a mezőgazdasági funkció hosszú távú 
fenntartása indokolt.”  
 
Az MTrT 46. § (1) bekezdése szerint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv (a továbbiakban: 
BKÜTrT) a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Tervét, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Övezeti 
Tervét és a Balatoni Területrendezési Szabályzatot foglalja magában, azzal, hogy 
„a) a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet összes településére vonatkozó területhasználati követelményeket a X. és XIV. 
Fejezet, 
b) a partinak és partközelinek nem minősülő településekre vonatkozó területhasználati követelményeket a XI. 
Fejezet, 
c) a parti és partközeli településekre vonatkozó területhasználati követelményeket a XII. Fejezet, továbbá 
d) a Balaton vízparti területeire vonatkozó területhasználati követelményeket a XIII. Fejezet tartalmazza.” 
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Erdők övezete érinti a tervezési a 21. sorszámú módosítás, valamint a csereerdősítésre szánt 
ingatlanokat. 
 

 
 

MaTrT 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. 
 
MaTrT 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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Világörökségi várományos területek által érintett települések övezete érinti Tapolca egész 
közigazgatási területét. 
 

MaTrT 31. § (1) A világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezetét a 
településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni.   
(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt 
világörökségi és világörökségi várományos 
terület övezetén: 
a) a területfelhasználás módjának és 
mértékének összhangban kell lennie a 
világörökségről szóló törvényben, valamint a 
világörökségi kezelési tervben meghatározott 
célokkal, 
b) új külfejtéses művelésű bányatelek, 
célkitermelőhely nem létesíthető, meglévő 
külfejtéses művelésű bányatelek területe 
horizontálisan nem bővíthető; a felszíni 
tájsebeket rendezni kell, 
c) a közlekedési, vízgazdálkodási és hírközlő 
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az 
erőműveket a kulturális és természeti örökség 
értékeinek sérelme nélkül, területi egységüket 

megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve és a világörökségi kezelési tervnek megfelelően kell elhelyezni. 
 
MaTrT 82. § A világörökségi és világörökségi várományos területek övezete tekintetében a 31. § szerinti övezeti 
előírások mellett a következő előírások alkalmazandók:   
a) az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű helyezhető el épületre felszerelten; 
b) a tájalkotó elemek összhangjának megőrzése érdekében a helyi építési szabályzatban és a településképi 
rendeletben a tájképet és a kulturális örökség elemeinek védelmét szolgáló szabályozást kell meghatározni 
 
Honvédelmi és katonai célú terület övezete érinti Tapolca egész közigazgatási területét. 
 
MatrT 32. § (1) A honvédelmi és katonai célú terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az övezet (1) bekezdés alapján lehatárolt területét a településrendezési eszközökben 

a) a b) pontban megfogalmazottak kivételével - 
minden területfelhasználási kategóriában - 
beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt 
különleges honvédelmi, katonai és 
nemzetbiztonsági célra szolgáló terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
b) a zárt bekerített objektumok kivételével 
honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni, ha az adott terület az 
erdők övezete által is érintett. 
(3) A (2) bekezdésben foglalt 
területfelhasználási egység kijelölésének 
módosítása csak a honvédelemért felelős 
miniszter hozzájárulásával lehetséges. 
 
 



30 
 

2.7.2 Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (a továbbiakban: BKÜ) 
Az MTrT 9. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Tervében alkalmazott 
kiemelt térségi területfelhasználási kategóriákat az 49. § határozza meg: 
 
„49. § A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Tervében megállapított kiemelt térségi területfelhasználási 
kategóriák a következők: 
a) erdőgazdálkodási térség, 
b) mezőgazdasági térség, 
c) szőlő-, gyümölcs- és kertművelésű térség, 
d) vízgazdálkodási térség, 
e) települési térség, 
f) legalább 2 ha kiterjedésű sajátos területfelhasználású térség.” 

 

 
 

 
A BKÜ Szerkezeti Terve a módosítással érintett ingatlanok közül a 21. sorszámú módosítással érintett terület és 
a csereerdősítéssel érintett terület erdőgazdálkodási térségben, a további módosításokkal érintett terület 
települési térségben szerepel. 
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2.7.3 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelete a területrendezési 
tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról (a továbbiakban. MvM 
rendelet) 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete nem érinti a tervezési területet. 
 

MvM rendelet 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 a 21. sorszámú módosítás esetén, illetve a csreerdősítééssel 
érintett területen érinti a tervezési területet. 
 

MvM rendelet 4. § (1) A tájképvédelmi terület 
övezete területére a megye területrendezési 
tervének megalapozó munkarésze keretében 
meg kell határozni a tájjelleg térségi 
jellemzőit, valamint 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, 
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi 
rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket. 
(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 érinti a tervezési területet. 
 
MvM rendelet 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. 
 
 

 

 

 

2.8 Tájrendezés és zöldfelület 

A változások során a zöldfelületi rendszer is módosul. Ez a módosítás elsősorban a terveken szembetűnő. 
Elsősorban a Keleti városrészben láthaók a tervlapokon nagyobb kiterjedésű, összefüggő, vagy rendszerbe 
szervezett zöldterületek. Ezen zöldterületek azonban a mai napig csak parlagon lévő, fűves, gyepes harasztos 
területek, züldfelületi fejlesztést nem kaptak. A város korábbi Keleti irányú fejlesztése során kerültek kijelölésre, 
a tervezett lakóterületek között, illetve a nagyfeszültségű villamos távvezetékek alatt.  
Mára már bebizonyosodott, hogy nem mindegyik terület tartható fenn zöldterületként, mivel hasznosításuk 
nagyobb gazdasági, és társadalmi haszonnal jár, és kiépítésük sem valósítható meg a rossz talajadottságook 
miatt. Így továbbra is harasztos területekként ékelődnek be a településszövetbe. 
A változási szándékok következtében ilyen területek kerültek lakóterületbe átsorolva a távfűtőmű 
környezetében, illetve gazdasági területbe kerültek a távvezetékek alatt. 
A hatályos településrendezési eszközök azonban olyan meglévő zöldfelületeket sem kezeltem megfelelő módon, 
amelyek már korábban kiépültek, a város szervez zöldfelületeit képezik, rekreációs, vagy díszítő szerepet 
töltenek be.  
Egyrészt a zöldterületi mérleg fenntartása érdkében, másrészt a földfeületek megóvása érdekében az érintett 
területek jelen tervmódosítás keretében zöldterületekbe kerülnek átsorolásra. 
Összességében a településen a zöldterület növekszik, a változások eredményeként 0,05 ha a zöldterületi 
növekmény. 
 

2.9 Örökségvédelem 

2.9.1 Régészet 
A tervezéssel érintett területek közül csak a 2. sorszámú módosítás érint ismert régészeti lelőhelyet. A tervezett 
egy telket feltáró út mintegy 10 méer hosszban régészeti területen halad. 
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A területhasználatok során, amennyiben esetlegesen régészeti érték kerül elő, a munkát fel kell függeszteni, a 
bolygatást az érintett részekben abba kell hagyni. Az előkerült leleteket biztonságba kell helyezni. Az esetről 
haladéktalanul értesíteni kell a település jegyzőjét, és az örökségvédelmi hatóságot. A lelet helyszínén további 
tevékenység csak a régészeti szakértő engedélyével lehet folytatni, illetve a bányavállalkozó az örökségvédelmi 
hatóság előírásainak megfelelően köteles a régészeti értékek védelméről gondoskodni, az érintett területet 
védőidomba helyezni, ahol bányászati tevékenység nem folytatható. 

 

2.9.2 Épített örökség 
A tervezési területeken épített érték nem található. Műemléki környezet a módosítással érintett területek nem 
érintenek. 
A hatályos településrendezési tervhez készített örökségvédelmi hatástanulmány nem módosult. 
 

2.10 Közlekedés 

A tervezett módosítások részletes ismertetésénél kerültek rögzítésre a közlekedési hálózatát érintő terveői 
megállapítások. 

A település közlekedési szerkezetét, a hatályos településrendezési terv közlekedési fejezetében rögzített 
megállapításokat jelen tervmódosítás nem változtatja meg. 

 

2.11 Közművek 

A 18. sorszámú új beépítésre szánt terület esetében merül fel a közműellátás igénye. A további módosítások 
esetében a közművek nem érintettek, többlet igényyel nem kell számolni, illetve a meglévő közműhálózat sem 
korlátozza a területváltoztatási, szabályozás módosítási elképzeléseket.  
 
Az új beépítésre szánt terület közművekkel jól ellátott.  
A Madách Imre utca alatt vezetett közművezetékekről biztosítható a kialakítható mintegy 12 db telek ellátása. 
A terület csapadékvíz elvezetése jelenleg nem megoldott, mivel az út sincs még kiépítve.  
 
Az új telkek közműhálózatokba bekötését szervezetten, egyidejűleg kell megoldani.  
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2022. _________ -én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
××/2020.(××.××.) Önkormányzati H A T Á R O Z A T 
a településszerkezeti terv módosításának elfogadásáról 
 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
203/2019. (XII. 20.) sz. határozattal elfogadott TSZT jelű 
településszerkezeti terv és M-1 jelű településszerkezeti 
terv leírás módosítását a csatolt 1, 2, 3, 4. és 5. 
mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
A TSZT jelű településszerkezeti terv az 1, 2, 3, 4. 
mellékleten lehatárolt, változással érintett területen jelölt 
normatartalom szerint módosul. 
 
Az M-1 jelű településszerkezeti terv leírás az 5. melléklet 
szerint módosul. 

 
A biológiai aktivitásérték egyenlege +1,51 aktivitásérték 
ponttal növekszik, az így fennálló +292,49 Biológiai 
aktivitásérték pont a soron következő TSZT módosítások 
alkalmával felhasználható. 
 
A képviselő-testület felkéri Dobó Zoltán polgármestert, 
hogy a településrendezési eszközök módosításával 
kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 
 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  polgármester  

 
       

 
 Tapolca, 2022.  
 
  
 Dobó Zoltán 
 polgármester  
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5. melléklet a …/2022. (...) önkormányzati határozathoz 
 

 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁS 

 
Tapolca Város Településszerkezeti Terv módosításához 

 
 
A településszerkezeti terv az alábbiak szerint változik: 
 

- A 1948, 1949. hrsz-ú ingatlanok felhasználásával közlekedési terület bővítése, a 1945. 
hrsz-ú ingatlan feltárása érdekében. 

- A 4371/2. hrsz-ú ingatlant feltáró 4370/7. hrsz-ú út északi nyúlványnak áthelyezése a 
4370/5. hrsz-ú ingatlan keleti oldalára. 

- A 2624. hrsz-ú különleges egészségügyi terület településközpont vegyes területbe 
sorolása az épületállomány bővítése érdekében. 

- A 960, 961, 962. hrsz-ú ingatlanok kisvárosias lakóterületből településközpont vegyes 
területbe sorolása, meglévő sörfőző üzem fejlesztése érdekében. 

- A 0294/160. hrsz-ú út egy szakasza zöldterületből közlekedési területbe sorolása, és a 
temető felőli vége összekötése a meglévő temetői csomóponttal.  

- A 011/8. hrsz-ú major védelmi erdőterületből különleges beépítésre nem szánt üzemi 
területbe sorolása. 

- A Rockwool telephely megközelítését szolgáló, korábban közút ismételten 
közlekedési területbe sorolása, a szomszédos telkek feltárásának biztosítása 
érdekében. 

- A 806. hrsz-ú Tapolca Áruház területének bővítése, a kialakult állapotnak 
megfelelően. 

- A 0292/1, 0292/2, 0292/42. hrsz-ú ingatlanok átsorolása nagyvárosias lakóterületből 
kisvárosias lakóterületbe, családi házas beépítés biztosítása érdekében. 

- A 383. hrsz-ú közlekedési területbe sorolt gyalogút átsorolása kisvárosias 
lakóterületbe. 

- A zöldterület, illetve a távfűtőmű telephelye részleges felhasználásával új sorházas 
beépítésű kisvárosias lakóterület kialakítása. 

- A 3437/111. hrsz-ú zöldterült részleges átsorolása, kereskedelmi, szolgáltató területbe. 
- A 02/1, 02/2, 02/4, 04, 0617. hrsz-ú oktatási erőterületbe sorolt földrészletek 

átsorolása védelmi erdőterületbe. 
- A 2810, 2813, 2814/5-6, 2816, 2818, 2819, 2820, 2821, 2823, 2824. hrsz-ú 

ingatlanokat érintő közlekedési területek településközpont vegyes területbe 
visszasorolása. 

- A 3552, 3573, 3484, hrsz, 3437/84, 3437/81, 3437/82. hrsz-ú ingatlanok nagyvárosias, 
illetve kisvárosias lakóterületből zöldterületbe sorolása. 

- A 0367. és a 0574/6. hrsz-ú földrészletek átsorolása általános mezőgazdasági 
területből védelmi erőterületbe. 

 
Az 1, 2, 3, 4. mellékleten a változással érintett területen az új vagy módosított 
területfelhasználási egységek ábrázolásra kerültek. 
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Területi mérleg 
 
A közigazgatási terület területfelhasználási kategóriái a következőképpen változnak: 
 

Területfelhasználás Meglévő 
területnagysága 

(ha) 

Tervezett 
területnagyság 

 (ha) 

Változás  
 

(ha) 
Beépítésre szánt területek: 
Nagyvárosias lakóterület 3,95 0,00 -3,95 
Kisvárosias lakóterület 0,42 2,20 +1,78 
Településközpont vegyes 0,00 0,57 +0,57 

 
Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület 

0,00 1,49 +1,49 

Egyéb ipari gazdasági 
terület 
 

0,27 0,00 -0,27 

Egészségügyi épület 
elhelyezésére szolgáló 
terület 

0,28 0,00 -0,28 

Beépítésre nem szánt területek: 
Közlekedési terület 0,21 0,92 +0,71 
Zöldterület 2,24 2,29 +0,05 
Védelmi erdő 0,74 1,48 +0,73 
Általános mezőgazdasági 
terület 

1,57 0,00 -1,57 

Különleges beépítésre nem 
szánt üzemi terület 

0,00 0,74 +0,74 

 
 
Biológiai aktivitás érték számítás 
 
Az új beépítésre szánt területek kijelölése, a település biológiai aktivitás értékét csökkenti. A 
biológiai aktivitás szinten tartása érdekében új erdőterületek és zöldterületek kerültek 
kijelölésre. 

ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT 
TÍPUSA 

TERÜLET 
NAGYSÁG ÉRTÉKMUTATÓ 

BIOLÓGIAI 
AKTIVITÁSI 

ÉRTÉK 
  HA PONT/HEKTÁR   

Nagyvárosias lakóterület 3,95 0,6 2,37 
Kisvárosias lakóterület 0,42 1,2 0,50 
Kertvárosias lakóterület 0,00 2,7 0,00 
Falusias lakóterület 0,02 2,4 0,04 
Településközpont 0,00 0,5 0,00 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
terület 0,00 0,4 0,00 
Ipari gazdasági terület 0,00 0,2 0,00 
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Egyéb ipari gazdasági terület 0,27 0,4 0,11 
Egészségügyi épület elhelyezésére 
szolgáló terület 0,28 3 0,84 
Országos mellékutak, helyi 
gyűjtőutak, kiszolgálóutak, 
kerékpár- és gyalogutak, valamint 
vasúti pályák 0,21 0,6 0,13 
Zöldterület 3 ha felett 0,00 8 0,00 
Zöldterület 3 ha alatt 2,24 6 13,44 
Védelmi célú erdő 0,74 9 6,70 
Általános mezőgazdasági terület 1,57 3,7 5,79 
Vízgazdálkodási terület 0,01 7 0,05 
Egyéb, helyi sajátosságot hordozó 
terület 65% zöldfelülettel 0,00 0,4 0,00 
        
ÖSSZESÍTÉS 9,71   29,97 

    
    

ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT 
TÍPUSA 

TERÜLET 
NAGYSÁG ÉRTÉKMUTATÓ 

BIOLÓGIAI 
AKTIVITÁSI 

ÉRTÉK 
  HA PONT/HEKTÁR   

Nagyvárosias lakóterület 0,00 0,6 0,00 
Kisvárosias lakóterület 2,20 1,2 2,64 
Kertvárosias lakóterület 0,00 2,7 0,00 
Falusias lakóterület 0,02 2,4 0,04 
Településközpont 0,57 0,5 0,28 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
terület 1,49 0,4 0,60 
Ipari gazdasági terület 0,00 0,2 0,00 
Egyéb ipari gazdasági terület 0,00 0,4 0,00 
Egészségügyi épület elhelyezésére 
szolgáló terület 0,00 3 0,00 
Országos mellékutak, helyi 
gyűjtőutak, kiszolgálóutak, 
kerékpár- és gyalogutak, valamint 
vasúti pályák 0,92 0,6 0,55 
Zöldterület 3 ha felett 0,00 8 0,00 
Zöldterület 3 ha alatt 2,29 6 13,76 
Védelmi célú erdő 1,48 9 13,31 
Általános mezőgazdasági terület 0,00 3,7 0,00 
Vízgazdálkodási terület 0,00 7 0,00 
Egyéb, helyi sajátosságot hordozó 
terület 65% zöldfelülettel 0,74 0,4 0,30 
        
ÖSSZESÍTÉS 9,71   31,48 

    
VÁLTOZÁS 0,00   1,51 

    
A fentiek szerint a biológiai aktivitás növekszik. 
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

…/2022. (...) önkormányzati rendelete  
 

Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 25/2019. (XII. 23.) önkormányzati 
rendelete módosításáról 

 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § 
(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítészi Iroda, Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Országos Vízügyi Főigazgatóság, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Országos 
Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály, ITM Közlekedési Hatóság Útügyi és Hajózási 
Hivatal, ITM Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztály Földhivatali Koordinációs Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 
Főosztály Erdészeti Osztály, Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Magyar 
Bányászati és Földtani Szolgálat, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Honvédelmi 
Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, 
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály, 
Veszprém Megyei Önkormányzat véleményének kikérésével és a partnerségi egyeztetés 
szabályainak megfelelően a következőket rendeli el: 
 
 
1.§ Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 25/2019. (XII. 23.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 43.§ (1) bekezdés k.) pontja az alábbiak szerint 
módosul: 

„a.) Kialakítható telek legkisebb szélessége: 10 m a telek homlokvonalán. 
 
2.§ A Rendelet 43.§ szakasza az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) Az Lk7* jelű építési övezetben épületek egységesen, ikresen csatlakozó, vagy 
szabadonálló beépítési móddal is épülhetnek.” 

 
3.§ A Rendelet az alábbi 54/A.§ szakasszal egészül ki: 

„54/A.§ 
(1) Az Lk19 jelű építési övezet előírásai: 

a) Beépítési mód kialakult, zártsorú 
b) Kialakítható legkisebb telekterület (m2) 300 
c) A beépítésnél alkalmazható terepszint feletti legnagyobb beépítettség (%) K, 50 
d) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): K, 50 



e) Megengedett legnagyobb beépítettség saroktelken (%)  60 
f) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
g) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 6,0 
h) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
i) A közműellátás mértéke: teljes 
j) Kialakítható telek legkisebb szélessége 12 m a telek homlokvonalán. 

(2) Kialakult, oldalhatáron álló beépítés esetén a meglévő épület úgy is bővíthető, hogy 
zártsorú beépítés nem alakul ki. Ebben az esetben a szomszédos épületek közötti távolság 
4,5 méter alá nem csökkenthető.” 

 
4.§ A Rendelet 58.§ (1) bekezdés a.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„a.) Beépítési mód: kialakult, szabadonálló” 
 
5.§ A Rendelet 79.§ szakasza az alábbi (2) – (6) bekezdésekkel egészül ki: 

„(2) Telekalakításnál a meglévő épületek esetén 0 m előkert is megengedett. 
(3) Telekalakításnál a meglévő épület esetén az oldalkert legkisebb mértéke a telepítési 

távolság fele, de legalább 3,0 m. 
(4) A hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem 6,0 m-nél, sem az épület hátsókertre néző 

tényleges épületmagasságának mértékénél. Ez alól kivételt képez a kialakult állapot. 
(5) Amennyiben a magasabb szintű jogszabályi előírások lehetővé teszik azt a 

telekalakítást, amely eredményeként az új telekhatár a meglévő épületet átszeli, a 
hátsókert, illetve oldalkert mértéke 0 méter is lehet. 

(6) Az övezeten belül közforgalom elől elzárt magánút, közforgalom elől el nem zárt 
magánút, illetve nyúlványos telek kialakítható. A közforgalom elől elzárt magánút, 
illetve a teleknyúlvány minimális szélessége 6 m, a közforgalom elől el nem zárt 
magánút minimális szélessége 10 m.” 

 
6.§ A Rendelet az alábbi 81/A.§ szakasszal egészül ki: 

„81/A.§ 
(1) A Vt15 jelű építési övezetének előírásai: 

a) Beépítési mód Kialakult, szabadonálló 
b) A kialakítható építési telek legkisebb területe (m2) K, 1500 
c) A beépítésnél alkalmazható terepszint feletti legnagyobb beépítettség (%) 40 
d) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 40 
e) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 7,5 
g) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
h) A közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az építési övezetben egészségügyi célú, szállásférőhely és ezekkel összefüggő 
szolgáltatási, vendéglátási létesítmények, valamint az ezeket a funkciókat kiegészítő 
funkciójú épületek, építmények helyezhetők el. 

(3) Az építési övezetben elhelyezhető melléképítmények, létesítmények a következők: 
a) közműcsatlakozási és közműpótló műtárgy 
b) kerti építmény 
c) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal) 
d) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.” 

 
7.§ A Rendelet 131.§ a.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„a.) 1.: SZT-1, SZT-2, SZT-3, Szabályozási tervlap” 
 



8.§ A jelen rendelet 1. mellékletét képező M-1 jelű tervlapon lehatárolt változással érintett 
terület normatartalma lép a Rendelet SZT-1 jelű melléklete azonos területének normatartalma 
helyébe. 
 
9.§ A jelen rendelet 2. mellékletét képező M-2 jelű tervlapon lehatárolt változással érintett 
terület normatartalma lép a Rendelet SZT-2 jelű melléklete azonos területének normatartalma 
helyébe. 
 
10.§ A jelen rendelet 3. mellékletét képező M-3 jelű tervlapon lehatárolt változással érintett 
terület normatartalma lép a Rendelet SZT-1 jelű melléklete azonos területének normatartalma 
helyébe. 
 
11.§ A jelen rendelet 4. mellékletét képező M-4 jelű tervlapon lehatárolt változással érintett 
terület normatartalma lép a Rendelet SZT-1 jelű melléklete azonos területének normatartalma 
helyébe. 
 
12.§ A jelen rendelet 5. mellékletét képező M-5 jelű tervlapon lehatárolt változással érintett 
terület normatartalma lép a Rendelet SZT-1 jelű melléklete azonos területének normatartalma 
helyébe. 
 
13.§ A jelen rendelet 6. mellékletét képező M-6 jelű tervlapon lehatárolt változással érintett 
terület normatartalma lép a Rendelet SZT-1 jelű melléklete azonos területének normatartalma 
helyébe. 
 
14.§ A jelen rendelet 7. mellékletét képező M-7 jelű tervlapon lehatárolt változással érintett 
terület normatartalma lép a Rendelet SZT-1 jelű melléklete azonos területének normatartalma 
helyébe. 
 
15.§ A jelen rendelet 8. mellékletét képező M-8 jelű tervlapon lehatárolt változással érintett 
terület normatartalma lép a Rendelet SZT-1 jelű melléklete azonos területének normatartalma 
helyébe. 
 
16.§ A jelen rendelet 9. mellékletét képező M-9 jelű tervlapon lehatárolt változással érintett 
terület normatartalma lép a Rendelet SZT-1 jelű melléklete azonos területének normatartalma 
helyébe. 
 
17.§ A jelen rendelet 10. mellékletét képező M-10 jelű tervlapon lehatárolt változással érintett 
terület normatartalma lép a Rendelet SZT-3 jelű melléklete azonos területének normatartalma 
helyébe. 
 
18.§ A jelen rendelet 11. mellékletét képező M-11 jelű tervlapon lehatárolt változással érintett 
terület normatartalma lép a Rendelet SZT-3 jelű melléklete azonos területének normatartalma 
helyébe. 
 
19.§ A jelen rendelet 12. mellékletét képező M-12 jelű tervlapon lehatárolt változással érintett 
terület normatartalma lép a Rendelet SZT-3 jelű melléklete azonos területének normatartalma 
helyébe. 
 
  



20.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő 
napon hatályát veszti. 
 
 
Tapolca, 2022.  
 

Dobó Zoltán    dr. Iker Viktória 
    polgármester    jegyző 

 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
Tapolca, 2022.  
 
 

dr. Iker Viktória  
jegyző 
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8300 Tapolca, Hősök tere 15. 2022.01.

Dátum:

CITY Pro

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL.

JELMAGYARÁZAT

4. melléklet a ××/2022. (××.××)  önkormányzati rendelethez

MEGLÉVŐ BELTERÜLET HATÁRA

SZABÁLYOZÁSI VONAL

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET HATÁRA

TERVEZETT BELTERÜLET HATÁRA

KISVÁROSIAS

KERTVÁROSIASLke

Lk

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI ÖVEZETKÖu

ZÖLDTERÜLET-KÖZPARKZ

VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET HATÁRA

TELEPÜLÉSKÖZPOT VEGYESVt

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÖVEZETKeü
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TAPOLCA VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSA

Munka tárgya: Méretarány:

Tel.: 06 (20) 9537768
E-mail: citypro@t-online.hu

Szabályozási Terv Módosítása
M=1:2000

Településrendezési Eszközei

8300 TAPOLCA, DEÁK FERENC UTCA 6

Fercsák Ágnes
településmérnök
TT 20-0277

Megbízó:

TAPOLCA

Tervező munkatárs:Felelős településrendező
tervező:

Fazekas Róbert

Ügyvezető:

Megnevezés:

M 1:2000

Rajzszám:Fazekas Róbert
településmérnök

INGATLANFEJLESZTŐ KFT

SZABÁLYOZÁSI TERVLAP

Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15. 2022.01.

Dátum:

CITY Pro

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL.

JELMAGYARÁZAT

5. melléklet a ××/2022. (××.××)  önkormányzati rendelethez

MEGLÉVŐ BELTERÜLET HATÁRA

SZABÁLYOZÁSI VONAL

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET HATÁRA

TERVEZETT BELTERÜLET HATÁRA

VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET HATÁRA

KISVÁROSIAS

KERTVÁROSIASLke

Lk

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI ÖVEZETKÖu

ZÖLDTERÜLET-KÖZPARKZ

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÖVEZETKo
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TAPOLCA VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSA

Munka tárgya: Méretarány:

Tel.: 06 (20) 9537768
E-mail: citypro@t-online.hu

Szabályozási Terv Módosítása
M=1:2000

Településrendezési Eszközei

8300 TAPOLCA, DEÁK FERENC UTCA 6

Fercsák Ágnes
településmérnök
TT 20-0277

Megbízó:

TAPOLCA

Tervező munkatárs:Felelős településrendező
tervező:

Fazekas Róbert

Ügyvezető:

Megnevezés:

M 1:2000

Rajzszám:Fazekas Róbert
településmérnök

INGATLANFEJLESZTŐ KFT

SZABÁLYOZÁSI TERVLAP

Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15. 2022.01.

Dátum:

CITY Pro

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL.

JELMAGYARÁZAT

6. melléklet a ××/2022. (××.××)  önkormányzati rendelethez

MEGLÉVŐ BELTERÜLET HATÁRA

SZABÁLYOZÁSI VONAL

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET HATÁRA

TERVEZETT BELTERÜLET HATÁRA

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELELk8

KISVÁROSIAS

NAGYVÁROSIAS

KERTVÁROSIASLke

Lk

Ln

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI ÖVEZETKÖu

ZÖLDTERÜLET-KÖZPARKZ

VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET HATÁRA
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TAPOLCA VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSA

Munka tárgya: Méretarány:

Tel.: 06 (20) 9537768
E-mail: citypro@t-online.hu

Szabályozási Terv Módosítása
M=1:2000

Településrendezési Eszközei

8300 TAPOLCA, DEÁK FERENC UTCA 6

Fercsák Ágnes
településmérnök
TT 20-0277

Megbízó:

TAPOLCA

Tervező munkatárs:Felelős településrendező
tervező:

Fazekas Róbert

Ügyvezető:

Megnevezés:

M 1:2000

Rajzszám:Fazekas Róbert
településmérnök

INGATLANFEJLESZTŐ KFT

SZABÁLYOZÁSI TERVLAP

Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15. 2022.01.

Dátum:

CITY Pro

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL.

JELMAGYARÁZAT

7. melléklet a ××/2022. (××.××)  önkormányzati rendelethez

MEGLÉVŐ BELTERÜLET HATÁRA

SZABÁLYOZÁSI VONAL

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET HATÁRA

TERVEZETT BELTERÜLET HATÁRA

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELELk8

KISVÁROSIAS

KERTVÁROSIASLke

Lk

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI ÖVEZETKÖu

ZÖLDTERÜLET-KÖZPARKZ

VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET HATÁRA

KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI ÖVEZETGksz
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TAPOLCA VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSA

Munka tárgya: Méretarány:

Tel.: 06 (20) 9537768
E-mail: citypro@t-online.hu

Szabályozási Terv Módosítása
M=1:2000

Településrendezési Eszközei

8300 TAPOLCA, DEÁK FERENC UTCA 6

Fercsák Ágnes
településmérnök
TT 20-0277

Megbízó:

TAPOLCA

Tervező munkatárs:Felelős településrendező
tervező:

Fazekas Róbert

Ügyvezető:

Megnevezés:

M 1:2000

Rajzszám:Fazekas Róbert
településmérnök

INGATLANFEJLESZTŐ KFT

SZABÁLYOZÁSI TERVLAP

Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15. 2022.01.

Dátum:

CITY Pro

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL.

JELMAGYARÁZAT

8. melléklet a ××/2022. (××.××)  önkormányzati rendelethez

MEGLÉVŐ BELTERÜLET HATÁRA

SZABÁLYOZÁSI VONAL

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET HATÁRA

TERVEZETT BELTERÜLET HATÁRA

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELELk8

KISVÁROSIAS

NAGYVÁROSIAS

KERTVÁROSIASLke

Lk

Ln

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI ÖVEZETKÖu

ZÖLDTERÜLET-KÖZPARKZ

VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET HATÁRA
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TAPOLCA VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSA

Munka tárgya: Méretarány:

Tel.: 06 (20) 9537768
E-mail: citypro@t-online.hu

Szabályozási Terv Módosítása
M=1:2000

Településrendezési Eszközei

8300 TAPOLCA, DEÁK FERENC UTCA 6

Fercsák Ágnes
településmérnök
TT 20-0277

Megbízó:

TAPOLCA

Tervező munkatárs:Felelős településrendező
tervező:

Fazekas Róbert

Ügyvezető:

Megnevezés:

M 1:2000

Rajzszám:Fazekas Róbert
településmérnök

INGATLANFEJLESZTŐ KFT

SZABÁLYOZÁSI TERVLAP

Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15. 2022.01.

Dátum:

CITY Pro

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL.

JELMAGYARÁZAT

9. melléklet a ××/2022. (××.××)  önkormányzati rendelethez

MEGLÉVŐ BELTERÜLET HATÁRA

SZABÁLYOZÁSI VONAL

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET HATÁRA

TERVEZETT BELTERÜLET HATÁRA

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELELk8

KISVÁROSIAS

NAGYVÁROSIAS

KERTVÁROSIASLke

Lk

Ln

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI ÖVEZETKÖu

ZÖLDTERÜLET-KÖZPARKZ

VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET HATÁRA



Badacsonytom
aj

Z

Z

Z

z1

1

KÖu

Má

Má

Má

Má

Má

Ev

Ev

Ev

Ev

Má

V

Má

Má
Má

Gksz3

Má

Má
Má

EV
EVKte

EV1

EV

GipE4

EV1

GipE4

!

KÖu 7316

Z

GipE7

honvédségi te
rület védőtávolsá

gai

1 500 m

1 000 m

Ev

TAPOLCA VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSA

Munka tárgya: Méretarány:

Tel.: 06 (20) 9537768
E-mail: citypro@t-online.hu

Szabályozási Terv Módosítása
M=1:10000

Településrendezési Eszközei

8300 TAPOLCA, DEÁK FERENC UTCA 6

Fercsák Ágnes
településmérnök
TT 20-0277

Megbízó:

TAPOLCA

Tervező munkatárs:Felelős településrendező
tervező:

Fazekas Róbert

Ügyvezető:

Megnevezés:

M 1:10000

Rajzszám:Fazekas Róbert
településmérnök

INGATLANFEJLESZTŐ KFT

SZABÁLYOZÁSI TERVLAP

Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15. 2022.01.

Dátum:

CITY Pro

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL.

JELMAGYARÁZAT

10. melléklet a ××/2022. (××.××)  önkormányzati rendelethez

VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET HATÁRA

BELTERÜLETI HATÁR

TERVEZETT BELTERÜLETI HATÁR

TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI VONAL

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZETHATÁR

Z ZÖLDTERÜLET-KÖZPARK

ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETMá

ÉPÍTÉSI LEHETŐSÉG NÉLKÜLI ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETMáO

KÖu KÖZLEKEDÉSI TERÜLET (KÜLTERÜLETEN)

KÖu KÖZLEKEDÉSI TERÜLET(BELTERÜLETEN)

Kte TEMETŐ TERÜLETE
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TAPOLCA VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSA

Munka tárgya: Méretarány:

Tel.: 06 (20) 9537768
E-mail: citypro@t-online.hu

Szabályozási Terv Módosítása
M=1:10000

Településrendezési Eszközei

8300 TAPOLCA, DEÁK FERENC UTCA 6

Fercsák Ágnes
településmérnök
TT 20-0277

Megbízó:

TAPOLCA

Tervező munkatárs:Felelős településrendező
tervező:

Fazekas Róbert

Ügyvezető:

Megnevezés:

M 1:10000

Rajzszám:Fazekas Róbert
településmérnök

INGATLANFEJLESZTŐ KFT

SZABÁLYOZÁSI TERVLAP

Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15. 2022.01.

Dátum:

CITY Pro

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL.

JELMAGYARÁZAT

11. melléklet a ××/2022. (××.××)  önkormányzati rendelethez

VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET HATÁRA

BELTERÜLETI HATÁR

TERVEZETT BELTERÜLETI HATÁR

TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI VONAL

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZETHATÁR

ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETMá

ÉPÍTÉSI LEHETŐSÉG NÉLKÜLI ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETMáO

KÖu KÖZLEKEDÉSI TERÜLET (KÜLTERÜLETEN)

KbKü ÜZEMI TERÜLET

Ev VÉDELMI ERDŐ

Eg GAZDASÁGI ERDŐ
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DISZEL szabályozása
az SZT-2 rajzszámú tervlapon látható!

TAPOLCA VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSA

Munka tárgya: Méretarány:

Tel.: 06 (20) 9537768
E-mail: citypro@t-online.hu

Szabályozási Terv Módosítása
M=1:10000

Településrendezési Eszközei

8300 TAPOLCA, DEÁK FERENC UTCA 6

Fercsák Ágnes
településmérnök
TT 20-0277

Megbízó:

TAPOLCA

Tervező munkatárs:Felelős településrendező
tervező:

Fazekas Róbert

Ügyvezető:

Megnevezés:

M 1:10000

Rajzszám:Fazekas Róbert
településmérnök

INGATLANFEJLESZTŐ KFT

SZABÁLYOZÁSI TERVLAP

Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15. 2022.01.

Dátum:

CITY Pro

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL.

JELMAGYARÁZAT

12. melléklet a ××/2022. (××.××)  önkormányzati rendelethez

VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET HATÁRA

BELTERÜLETI HATÁR

TERVEZETT BELTERÜLETI HATÁR

TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI VONAL

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZETHATÁR

Z ZÖLDTERÜLET-KÖZPARK

ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETMá

ÉPÍTÉSI LEHETŐSÉG NÉLKÜLI ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETMáO

KÖu KÖZLEKEDÉSI TERÜLET (KÜLTERÜLETEN)

Kte TEMETŐ TERÜLETE

KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETMk
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