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1 BEVEZETÉS 

A Tapolca 0198/6, 0198/7, 0198/8. hrsz.-ú ingatlanokon az Energosun Investment Zrt, illetve projektcége a 
City Premium Services Kft. 2 MW-os naperőmű létesítését tervezi. Az érintett ingatlanok jelenlegi övezeti 
besorolása nem teszi lehetővé a naperőmű kialakítását, ezért a településrendezési terv módosítása vált 
szükségessé. 
 
Tapolca Város Képviselőtestülete a 110/2022. (VI.24.) Kt. határozatában döntést hozott a hatályos 
településrendezési tervek módosításáról. A tervkészítés célja, hogy az érintett a 0198/6, 0198/7, 0198/8. 
helyrajzi számú területek a tervezett 2 MW-os naperőmű telepítésére alkalmassá váljon.  
 
A tervmódosítás során az érintett földrészletek általános mezőgazdasági területből különleges beépítésre nem 
szánt terület Napelempark területbe kerülhetnek átsorolásra. 
 
Tapolca Város hatályos településrendezési eszközei:  

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

 
Mivel a módosítási eljárás a településrendezési döntéssel vette kezdetét, a 419/2021. (VII. 15.) Korm. 
rendelet 78. § (1) a) pontja értelmében a módosítás során a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korábbi Kr.) VI. Fejezetének 
eljárási rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Az egyeztetési és elfogadási eljárás a Kr.) 32. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljes eljárásban kerül 
lefolytatásra.  
 
A tervezési munka a Kr. tartalmi követelményei és jelmagyarázata, valamint az OTÉK hatályos előírásai 
alapján készül.  
 
Az előzetes tájékoztatási szakasz a Kr. 37. § előírásainak figyelembe vételével lezárult. 
Az előzetes tájékoztatási szakaszban véleményt nem adott a VMKH Állami Főépítészi Iroda, az Országos 
Vízügyi Főigazgatóság, az ITM Légügyi Felügyeleti Hatóság Hatósági Főosztály, VMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály, továbbá Nyirád, Zalahaláp, Sáska, Hegyesd, Mindszentkálla, Gyulakeszi, Kisapáti és 
Lesencetomaj Község Önkormányzata. 
 
A BFK Országos Közúti és Hajózási Főosztály Gyorsforgalmi Útügyi Osztály, VMKH Agrsrügyi Főosztály 
Erdészeti Osztály, BFK Népegészségügyi Főosztály, továbbá Káptalantóti és Uzsa Község Önkormányzata 
jelezte, hogy a további egyeztetésben nem kíván részt venni. 
 
A tájékoztatási partnerségi egyeztetést az önkormányzat a 17/2017. (VIII.9.) sz. kt. rendelettel elfogadott 
partnerségi szabályzatnak megfelelően folytatta le. A oartnerségi egyeztetés jegyzőkönyve a 
dokumentációhoz csatolásra került. 
 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rend. 3. §-a 
értelmében környezeti vizsgálat keszült.  
 
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, mely szerint a módosítás területe 
örökségvédelmi szempontból nem érintett. 
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A településrendezési eszközök jelen módosítása során az alábbi, a beruházó által adatszolgáltatásként átadott 
dokumentációk kerültek figyelembevételre és felhasználásra: 
 

 KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (készítette: Bruckner Attila okl. táj- és kertészmérnök, Tájvédelmi és 
élővilágvédelmi szakértő, tervezői jogosultság: TK-19-0244, szakértői szám: SZTV-043/2009 és SZTjV-
043/2009 és Juglans Nigra Mérnöki Iroda Kft. Enyedi-Egyed Szilvia okl. építőmérnök, térinformatikai 
szakmérnök Szakértői szám: SZÉM-03/07-0671 Szakértői szám: SZKV/07-0671; Diószegi András okl. 
építőmérnök Környezetirányítási szakértő Környezetvédelmi szakértő: SZKV-729/2010) 

 
A településrendezési eszközök módosításának előkészítésében Gyarmati Tamás települési főépítész működik 
közre.  
 
Tervezési alaptérképként a hiteles digitális alaptérképet használtuk. 
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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, jelenlegi területhasználat 

Az érintett 0198/6, 0198/7, 0198/8. hrsz-ú ingatlanok a település észak-nyugati részén, a Sümeg felé vezető 
közút keleti oldalán terülnek el.  
A földhivatali nyilvántartás szerint az érintett földrészletek művelési ága szántó, minőségi osztálya szántó 5, 
amely a földhivatal tájékoztatása szerint az átlagosnál jobb minőségű. (Az 1-5. az átlagosnál jobb, a 6-7. 
átlagos, vagy annál gyengébb minőségű osztályba sorolt.) 
A hatályos településrendezési eszközök szerint az ingatlanok övezeti besorolása: általános mezőgazdasági 
terület.  
 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Veszpr%C3%A9m_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Balatonalm%C3%A1di_j%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Balaton-felvid%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tapolcai-medence
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bazalt
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A tervezési terület elhelyezkedése a településen belül 

 

A 0198/6, 0198/7, 0198/8. hrsz-ú ingatlanok ortofotón: a tényleges terület használat szántó. 
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2.3 A tervezési munka összefoglalása 

A 2 MW-os naperőmű létesítése érdekében az érintett 0198/6, 0198/7, 0198/8. helyrajzi számú földrészleteket 
különleges beépítésre nem szánt terület (Napelempark) besorolású övezetbe kell átsorolni. 
 
A fentiek megvalósulása érdekében módosul a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a 
külterületi szabályozási terv.  
 
 

2.4 Hatályos településrendezési eszközök bemutatása  

Tapolca Város hatályos településrendezési eszközei:  
• Tapolca Város Településfejlesztési koncepciója, 2020. január  
• Tapolca Város Településszerkezeti terve: 203/2019. (XII. 20.) sz. határozat 
• Tapolca Város helyi építési szabályzata: 25/2019.(XII.23.) Önk. rendelet 

 
• Tapolca Város Településfejlesztési koncepciója: 

 
„7. Részcél: A megújuló energiaforrások helyi és térségi szintű kiaknázása, a környezetet károsító 
kibocsátások minimalizálása”  
Amelyben a megújuló energiahordozók hasznosítása, és az energiaellátásban való részarányának növelése a 
település környezeti állapotának javítását segíti és célozza, ezzel jelentős hagyományos energiafelhasználást 
takarítva. Legkedvezőbben hasznosítható megújuló energiahordozónak a napenergiát jelöli.  
„A környezet kímélése, a fenntartható növekedés elősegítése, valamint az önkormányzati működés 
energiaköltségeinek mérséklése érdekében Tapolca célul tűzte ki, hogy saját energiatermelő létesítményeket 
hoz létre, a település megújuló energiaforrásainak kihasználásával. A koncepció időszakában a hangsúlyt a 
napenergia hasznosításával történő áramtermelésre kívánja helyezni. 
 
• A településszerkezeti tervet és a szabályozási terv tervezési területre vonatkozó részleteit alább 

mutatjuk be.  
 
A 0198/6, 0198/7, 0198/8. helyrajzi számú földrészlet jelenleg általános mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egység besorolásúak. 
 

 
 

Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből (0198/6, 0198/7, 0198/8. hrsz.) 
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A 0198/6, 0198/7, 0198/8. helyrajzi számú területek jelenleg Má0 jelű általános mezőgazdasági övezet 
besorolásúak. 
 

 
Kivonat a hatályos külterületi szabályozási tervből (0198/6, 0198/7, 0198/8. hrsz.) 

 
Kivonat a hatályos külterületi szabályozási tervből (0285 hrsz.) 

 
 

2.5 A tervezett településrendezési eszközök bemutatása 

A településrendezési eszközök módosítását a településen tervezett naperőmű park létesíthetőségének 
biztosítása tesz szükségessé, a létesítmény által igénybe vett terület területfelhasználási és övezeti 
átsorolásával.  
 
A 0198/6, 0198/7, 0198/8. helyrajzi számú területeket a tervezett beruházás jellegéből adódóan az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
OTÉK) 30/B. § (2) bekezdés c) pontja alapján különleges beépítésre nem szánt területek közé soroljuk, mint a 
megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület, ahol a terület rendeltetésszerű használatát 
szolgáló építmény helyezhető el.  
 
A módosítás következtében általános mezőgazdasági terület kerül átsorolásra. 

Az igénybevett terület jelenlegi műveléi ága szántó, minőségi ostályát tekintve szántó 5, amely a települési 
átlagnál jobb. A termőföld mennyiség védelem szempontjából vizsgálni kell a művelésből való kivonás 
lehetőségét. A beruházás helyhez kötött, továbbá jellegéből adódóan a termőföld hasznosítását sem zárja ki. 
Mivel a tervezett naperőművek a talajszinttől magasabban kerülnek kialakításra, a tartó oszlopk által elfogalt 
helyet, illetve a szervízutak nyomát leszámítva biztosítható a mezőgazdasági művelés. A terület fenntartása 
legeltetéssel tervezett, azza a terület talajszinten legelőként kerül hasznosításra. 

A beépítésre nem szánt terület művelési ágának legelőre való módosítása javasolt, amennyiben annak 
lehetősége fenn áll. A terület művelési ágból való kivonása esetén is fennmarad a mezőgazdasági, legelő 
művelése. 
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2.5.1 Településszerkezeti terv módosítási javaslata 

 
A településszerkezeti terv módosítása során területfelhasználási változás történik, amely eredményeként 
általános mezőgazdasági területből különleges beépítésre nem szánt naperőmű park terület kerül kijelölésre.  
 
Új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, a beépítésre nem szánt területek területi aránya nem 
változik.  
A településszerkezeti terv módosításával a meglévő közlekedés-hálózat nem változik. 
 
A hatályos településszerkezeti tervlapba beépül a jelen településszerkezeti terv módosítás. 
 

 

Kivonat a Településszerkezeti terv módosítási javaslatból (0198/6, 0198/7, 0198/8. hrsz.) 
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2.5.2 Helyi építési szabályzat módosítási javaslata 

 
A külterületi szabályozási terv a településszerkezeti tervvel összhangban módosul. 
 
A 0198/6, 0198/7, 0198/8. hrsz-ú ingatlanok a KbNe-2 övezeti jelű különleges beépítésre nem szánt, 
napelempark övezetbe kerülnek átsorolva.  
 
A KbNe-2 jelű különleges beépítésre nem szánt, napelempark terület övezetben napelempark, villamos 
alállomás, és ezeket kiszolgáló funkciójú épületek, építmények helyezhetők el alacsony, 1 %-os beépítéssel. A 
szabályoszás magas 80 %-os zöldfelületi arányt ír elő, hogy a terület minél nagyobb részének maradjon meg 
a zöldfelületi fedettsége.   
 
A változtatásokkal a településrendezési tervebn kijelölt erdőterületek nagysága kisebb mértékben növekszik. 
 
A helyi építési szabályzat mellékletét képező külterületi szabályozási tervlapba beépül a jelen szabályozási terv 
módosítás. 
 
Az érintett területet nyugatról, a szonszédos közűt felől, illetve keletről fasor, erdősáv határolja, amely a 
napelemparkra rálátást korlátozza. Javasolt a terület deli oldalát is kb. 2-3 magasságig növekedő cserjessorral 
határolni. Északi oldalról a terepi adottságok miatt a területre nem lehet rálátni. 
 
 

 
Kivonat a Szabályozási terv módosítási javaslatból (0198/6, 0198/7, 0198/8. hrsz.) 
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2.6 Területi mérleg változása 

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

Területfelhasználás Meglévő 
területnagysága (ha) 

Tervezett 

területnagyság (ha) 

Változás (ha) 

Beépítésre nem szánt területek: 

Általános mezőgazdasági 
terület 

5,58 0 -5,58 

Különleges beépítésre 
nem szánt napelempark 

terület 

0 5,58 +5,58 

    

 

2.7 Biológiai aktivitás érték számítás  

A biológiai aktivitás érték számításra nincs szükség az 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (3) b) pontja értelmében, 
ugyanis új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik a településen jelen területfelhasználás 
módosítással. 
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2.8 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.  
 

2.8.1 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 MTrT szerint a tervezési terület 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.” 
 
 
  

https://uj.jogtar.hu/
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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. 
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2.8.2 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 mezőgazdasági térségben találhatóak. 
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2.8.3 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelete a 
területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról (a 
továbbiakban. MvM rendelet) 

 
Tájképvédelmi terület övezete 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. 
 
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. 
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2.9 Tájrendezés és zöldfelület 

A tervezett beruházáshoz külön tájképvédelmi vizsgálat és növénykiültetési tervdokumentáció készült, amelyet 
a tervanyag tartalmaz. 

 

2.10 Örökségvédelem 

2.10.1 Régészet 

A tervezéssel érintett területek nem érintettek ismert régészeti lelőhellyel. 

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. 

 

2.10.2 Épített örökség 

A tervezési területeken épített érték nem található, műemléki környezet nem érinti. 

A hatályos településrendezési tervhez készített örökségvédelmi hatástanulmány nem módosult. 
 

2.11 Közlekedés 

A tervezett módosítás a település közlekedési hálózatát nem érinti. 

 

2.12 Közművek 

2.12.1 Energiaellátás 

A Tapolca, 0198/6, 0198/7, 0198/8. hrsz-ú területekre 2 MW csúcsteljesítményű elektromos hálózatra csatolt 
napelemes erőmű telepítését tervezik. A beruházás megvalósulása után a közcélú villamos hálózatba juttatják 
el a termelt villamos energiát (Fotoelektromos rendszerrel termelt egyenáramnak inverterekkel váltóárammá 
történő alakítása és villamos hálózatra transzformálása). 

A szolár paneleket tartó felépítmény tűzihorganyzott acélból és alumíniumból készül, vezetősín szakaszokkal, 
ami lehetővé teszi a modulok gyors telepítését. A felépítmény az egyes modulok hosszának megfelelő osztású 
keretekből áll össze. A felépítmény optimális kialakítása könnyű telepíthetőséget és jobb panel védelmet ér el. 
Hegesztésre nincs szükség a helyszínen.  

Az erőműben használt kábelezést föld alatt, a modulok mögött vagy elektromos tálcán keresztül vezetik.  

A terület északi részét érinti Tapolca-Nyirád, illetve Tapolca-Sümeg 20 kV-os villamos távvezeték. A villamos 
távvezeték 5-5 méteres védőtávolságán belül napelemek nem helyezhetők el.  

2.12.2 Vízellátás, csatornázás 

 
A napeleppark területén nem terveznek olyan épületet kialakítani, amelynek ivóvítzzel való ellátását biztosítani 
kell, így szennyvizek sem keletkeznek. 
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Az érintett terület észak-déli irányban átszeli a Nyirád – Tapolca iker vízvezeték. A vezetékektől 2-2 méteres 
védőtávoljágot kell tartani, amin belül napelemeket létesíteni nem lehet. 

2.12.3 Csapadékvíz elvezetés 

 
A napelempark területén nem történik olyan földmunkával való beavatkozás, amely a csapadékvizek 
természetes lefolyását módosítaná, megváltoztatná. A tervezett funkciók a csapadékvizek szennyezését nem 
eredményezik, a terület kis mértékű bolygatása nem eredményezheti a hordalékok lefolyását. 

A csaadékvizek természetes befogadója a területtől délre, a sümegi út mentén húzódó árok.  
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

Bruckner Attila Juglans Nigra Kft. 3 
 

BEVEZETÉS 
 
Tapolca Város Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) a település terv módosítását is 
érintő helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását határozta el a 0198/6, 0198/7 és 
0198/8 hrsz-ú ingatlanok esetében. 
 
A tervek módosításához kapcsolódó környezetértékelést a generáltervező az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében 
megadott tematika szerint, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§ szerint véleményezési 
dokumentáció alátámasztására készítette el. 
 
A környezetértékelés elkészítése során figyelembe vettük továbbá a 419/2021. (VII. 15.) Korm. 
rendelet 2. számú mellékletének előírásait is. 
 

1. ÁLTALÁNOS ADATOK 
 

1.1. A KÖRNYEZETÉRTÉKELÉST KÉRŐ ADATAI 

 
A környezetértékelést kérő szervezet adatai: 
 
Név: Tapolca Város Önkormányzata 
Székhely: 8300 Tapolca, Hősök tere 15. 
Képviseli: Dobó Zoltán polgármester 
Település azonosító törzsszám: 29434 
KÜJ szám:  102821994 
 

1.2. A KÖRNYEZETÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZAKÉRTŐK ADATAI 

 
Vezető tervező: 
Neve: Bruckner Attila 
Címe: 8300 Tapolca, Bacsó Béla u. 2. 
Levelezési címe: 8230 Balatonfüred, P. Horváth Á. u. 49. 
Tervezői engedély száma: TK 19-0244  
Szakértői engedély száma: SZTjV-043/2009; SZTV-043/2009. 
 
Közreműködő szakértők: 
Neve: Diószeginé Enyedi Egyed Szilvia 
Címe: 8000 Székesfehérvár, Taliga dűlő 4. 
Szakértői engedély száma: SZKV/07-0671 
 
Neve: Diószegi András 
Címe: 8000 Székesfehérvár, Taliga dűlő 4. 
Szakértői engedély száma: SZKV-01-13515/2015 
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2. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 

2.1. ELŐZMÉNYEK 
 

Tapolca Város Önkormányzata 2008-ban az 13/2008. (VI.2.) önkormányzati rendelettel hirdette 
ki a Helyi Építési Szabályzatot. 
 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, illetve a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szabályozza 
a településrendezési tervek készítésének és jóváhagyásának folyamatát.  
 

A településrendezés célja a települések terület-felhasználásának és infrastruktúra-hálózatának 
kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet természeti, táji és épített 
értékeinek fejlesztése és védelme.  
 

Tapolca Város Önkormányzata 2022-ben indította meg a település terv módosítását a 0198/6, 
0198/7 és 0198/8 hrsz-ú ingatlanok esetében. A módosítás célja mezőgazdasági 
területhasználatból megújuló energiaforrás hasznosítására alkalmas naperőművi különleges 
terület kialakítása. 
 

A benyújtandó terv az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 
11.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. Ennek megfelelően a dokumentációt a 2/2005. (I. 11.) 
Korm. rendelet 4. számú mellékletében megadott tematika alapján és a rendelet 2. számú 
melléklete szerinti értékelési és minősítési szempontok szerint állítottuk össze, figyelembe véve 
a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének környezetértékelésre vonatkozó 
előírásait is. 
 

2.2. A TERVEZÉSI FOLYAMAT MÁS RÉSZEIHEZ VALÓ KAPCSOLÓDÁSA 
 

A tervezett módosítások során a már korábban lekészült helyszíni vizsgálatok és szakértői 
véleményekben foglaltakat. 
 

2.3. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÉSZÍTÉSE SORÁN TETT JAVASLATOK HATÁSA A TERV 

ALAKULÁSÁRA 
 

A környezeti értékelés során olyan információ vagy körülmény nem merült fel, amely a 
jogszabályi előírásokon túlmenően, illetve szakhatósági információkon túl jelentősen 
befolyásolta volna a településszerkezeti terv módosítását is érintő helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv módosításának alakítását. Azaz a környezeti értékelés elkészítése a 
tervkészítést nem befolyásolta jelentős mértékben. 
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2.4. A KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT FELELŐS SZERVEK ÉS A NYILVÁNOSSÁG BEVONÁSA, AZ 

ÁLTALUK ADOTT VÉLEMÉNYEKNEK, SZEMPONTOKNAK A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÉSZÍTÉSE 

SORÁN TÖRTÉNŐ FIGYELEMBEVÉTELE, AZ INDOKOK ÖSSZEFOGLALÁSA 
 

A környezetértékelés elkészítéséhez a kiindulási adatokat a terv generáltervezője biztosította. 
Meghatározásra kerültek a várható területhasználatok. 
 

A környezet védelméért felelős szervek: 
•  Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály 8200 Veszprém, József Attila u. 36. 
•  Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága 8229 Csopak, Kossuth utca 16. 
•  Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 8200 Veszprém, 

József Attila utca 36. 
•  Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi és vízvédelmi hatósági 

jogkörben 8050 Székesfehérvár, Pf. 947. 
•  Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész 8200 Veszprém, Megyeház 

tér 1. 
•  Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi 

Osztály 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 33. 
•  Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 8200 Veszprém, 

Vörösmarty tér 9. 
•  Budapest Főváros Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, 

Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Örökségvédelmi Osztály 1014 
Budapest, Logodi u. 38-40. 

•  Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 8200 
Veszprém, Mindszenty J. u. 3-5. 

•  Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 8200 
Veszprém, Szent Margit park 2. 

 

2.5. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÉSZÍTÉSÉHEZ FELHASZNÁLT ADATOK FORRÁSA, AZ 

ALKALMAZOTT MÓDSZER KORLÁTAI 
 

A környezetértékelés elkészítéséhez szakirodalmi adatokra, az Önkormányzat 
adatszolgáltatására, légifelvételek, térképművek adataira, valamint az előzetes véleményezi 
szakaszban résztvevő szakértői adatszolgáltatásaira támaszkodtunk. Felhasználtuk továbbá a 
különböző közműszolgáltatók adatait is, illetve a jogszabályi előírásokat. Áttekintettük továbbá 
az országos és regionális környezetvédelmi, területrendezési és hulladékgazdálkodási tervek, 
programokat is. 
 

A beruházás megépítésének és üzemeltetésének környezeti vizsgálata során nagy hangsúlyt 
fektettünk a helyszín megtekintésére és helyszíni szemle során szerzett saját tapasztalatokra. A 
helyszínelés során vizsgáltuk a módosítással érintett ingatlanokon és környezetükben meglévő 
növényzet természetességét, az élővilág és a tájhasználat változatosságát, valamint a várható 
tevékenységnek az élőhelyekre és a tájképre gyakorolt hatását. A felmérésben a konkrét 
vizsgálati területet (ingatlanokat), valamint azok közvetlen környékét – kb. 300 méteres sugárban 
– vizsgáltuk. A terepi vizsgálatot (részletes helyszínelést) két alkalommal: 2022. szeptember 5-
én a délelőtti órákban, napos, szélcsendes, száraz, az évszaknak megfelelően meleg időben, jó 
látási viszonyok között végeztük a módosítással érintett ingatlanok területét és azok közvetlen 
környezetét gyalogosan bejárva. A helyszíneléskor a vegetáció és a fauna jól vizsgálható volt, az 
időjárási körülmények kedveztek. A megfigyeléshez és dokumentáláshoz a következő 



TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

Bruckner Attila Juglans Nigra Kft. 6 
 

eszközöket használtuk: Tento 7x50 mm-es kézitávcső, Celestron Ultima 80 mm 20–60 zoom 
spektív és Nikon Coolpix P510 42x zoom digitális fényképezőgép. A vizsgálati 
dokumentációban összefoglaltuk a helyszínelés során tapasztaltakat és feldolgoztuk a 
rendelkezésünkre álló terveket, adatbázisokat. 
 

Ezen kiindulási adatok alapján a környezetértékelés kellő biztonsággal végrehajtható. 
 

Tekintettel arra, hogy a tervmódosítás csak az előzményekben felsorolt ingatlanokat érinti, így a 
környezetértékelést is csak a tervezési terület és közvetlen környezetére végezzük el. 
 

3. A TERV KIDOLGOZÁSAKOR VIZSGÁLT VÁLTOZATOK RÖVID ISMERTETÉSE 

3.1. A RENDEZÉSI TERV-MÓDOSÍTÁS CÉLJAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA 
 

Tapolca Város közigazgatási területét az alábbi ábra szemlélteti. 
 

1. számú ábra: Tapolca Város közigazgatási területe és a tervezési helyszín elhelyezkedése 

 
 

A tervezett módosítás a következő: 
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A Tapolca 0198/6, 0198/7 és 0198/8 hrsz-ú ingatlanok esetében az általános mezőgazdasági 
területhasználat (Má0) módosítása különleges beépítésre nem szánt napelempark terület 
létesítése céljából, KbNe-2 övezeti besorolással. A tervezett módosítást az alábbi ábra mutatja. 
 

2. számú ábra: A tervezett módosítás a szabályozási terven 
(FORRÁS: CITY PRO INGATLANFEJLESZTŐ KFT.) 

 
 

A tervezett napelemes erőmű által érintett ingatlanok összes területe mintegy 5,7 ha, melyből a 
napelemes erőmű várható területfoglalása 3,2 ha. A tervezési terület a belterülettől É-i, ÉNy-i 
irányban, zöldmezős beruházásként létesülne. A területen jelenleg zömében művelés alól 
felhagyott szántó található, de erdőterület igénybevétele egyáltalán nem tervezett. A tervezett 
napelemes kiserőmű helyszíne nem vesz igénybe értékes élőhelyet, magas természeti értékű 
életközösség előfordulási helyét. 
 

3.2. A TERV ÖSSZEFÜGGÉSE, MÁS RELEVÁNS TERVEKKEL, ILLETVE PROGRAMOKKAL 

3.2.1. ORSZÁGOS PROGRAMOKKAL VALÓ KAPCSOLATOK 
 

A tervmódosításnak az alábbi országos tervekkel és programokkal kell összhangban lennie: 
•  2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről 
•  1/2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepcióról 
•  27/2015. (VI. 17.) OGY határozat a 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti 

Környezetvédelmi Programról (NKP IV.), 
•  Víz keretirányelv. 
•  Nemzeti Tájstratégia 
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•  Natura 2000 területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 
•  Európai Táj Egyezmény 

 
Országos Területrendezési Terv 
A törvény célja, hogy az ország egészére, valamint egyes kiemelt térségekre meghatározza a 
térségi területfelhasználás feltételeit, a műszaki infrastruktúra-hálózatok összehangolt térbeli 
rendjét, a terület- és gazdaságfejlesztés hatékony területi, területhasználati orientálása érdekében, 
tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális 
adottságok, értékek, honvédelmi érdekek és a hagyományos tájhasználat megőrzésére, illetve 
erőforrások védelmére. A hatékony és korszerű területrendezés ennek érdekében folyamatos, 
rendszeresen megújuló, összehangolt rendszert alkot az ország területi képét megalkotó 
fejlesztési stratégiákkal. 
 

Nemzeti Területfejlesztési Koncepcióról 
A Nemzeti Területfejlesztési Koncepció a fenntartható fejlődés, a jövő nemzedékek 
lehetőségeinek védelme és a nemzeti erőforrásainkkal való hosszú távú felelős gazdálkodás 
követelményeinek érvényesítése érdekében készült, figyelembe véve: 

•  a hazai és globális kihívásokra, valamint a fenntartható fejlődésre vonatkozó nemzetközi 
és közös európai célkitűzéseket, 

•  hazánk jövőképét, miszerint Magyarország 2030-ra Kelet-Közép Európa gazdasági és 
szellemi központjává válik, lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az 
erőforrások fenntartható használatára épülő versenyképes gazdasággal, gyarapodó 
népességgel, megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti 
állapottal, 

•  hogy a fejlesztés és a fenntarthatóság biztosítása valamennyi nemzeti erőforrás (az 
emberi, a társadalmi, a természeti és a gazdasági erőforrások) kiegyensúlyozott, 
egymással összhangban lévő megőrzését, fejlesztését igényli, ezért a fenntartható fejlődés 
követelményeinek érvényesítése valamennyi szakpolitikai terület számára feladatokat ad, 

•  a széles körű társadalmi egyeztetés tapasztalatait. 
 

Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-IV.) 
A 27/2015. (VI. 17.) OGY határozattal elfogadott 2015-2020. közötti időszakra szóló Nemzeti 
Környezetvédelmi Program (NKP-IV.) több alapelvet határoz meg, amelyeket a környezeti 
tervezés, környezethasználat során érvényesíteni kell minden szinten, így a településrendezési 
terv készítése során is.  
 

A Program hosszú távú célkitűzése, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti 
feltételeinek biztosításához. 
A Program átfogó céljai:  

•  Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása 
o Levegőminőség javítása, 
o A zajterhelés csökkentése, 
o Vízminőség és egészség, 
o Szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvíziszap kezelés, hasznosítás, 
o Környezet és egészség, 
o Zöldfelületek védelme 

•  Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata, 
o A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem, 
o Talajok védelme és fenntartható használata, 
o Vizeink védelme és fenntartható használata, 
o Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás, 
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•  Az erőforrás-takarékosság és -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése,  
o Erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, 
o A fogyasztás környezeti hatásainak csökkentése, 
o Energiatakarékosság és –hatékonyság javítása, 
o Hulladékgazdálkodás, 
o Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, felkészülés az 

éghajlatváltozás hatásaira, 
o Az agrárgazdaság környezeti aspektusai 

•  A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése;  
•  Területfejlesztés, területrendezés és környezetvédelem;  
•  Településfejlesztés, -rendezés és környezetvédelem.  

 

Víz Keretirányelv 
Víz Keretirányelv előírásai szerint az EU tagállamokban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni 
és felszín alatti vizeket, és fenntarthatóvá kell tenni ezt a jó állapotot. A jó állapot elérése 
érdekében a VKI 13. cikke előírja, hogy a tagállamoknak a területükön fekvő vízgyűjtő 
területekre (rész-vízgyűjtőkre és az ország területére eső vízgyűjtőrészekre) Vízgyűjtő-
gazdálkodási Tervet (VGT) kell készíteniük. A Duna-vízgyűjtőterület Magyarország területét 
érinti. 
A Víz Keretirányelv célja az volt, hogy 2015-re a felszíni és felszín alatti víztestek „jó állapotba” 
kerüljenek. A keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a 
vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a megfelelő vízmennyiséget is. A 
2015-ös cél sem Magyarország, sem a többi tagállam számára nem volt teljesíthető. Ezt a várható 
problémát felismerve a keretirányelv lehetőséget teremt arra, hogy amennyiben a természeti vagy 
a gazdasági lehetőségek nem teszik lehetővé a jó állapot megvalósítását 2015-ig, úgy a teljesítés 
határidejét ütemezni lehet a VKI által felkínált mentességek megalapozott indoklásával 2021-re, 
illetve 2027-re. Ezek az időpontok képezik egyben a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés második 
és harmadik ciklusát. Az első végrehajtási időszak 2015. december 22-vel zárult le, ugyanekkor 
kezdődött el a jelenlegi második tervezés, vagy első felülvizsgálat által meghatározott 
intézkedési program végrehajtása. 
 

A Víz Keretirányelv általános célkitűzései a következők:  
•  a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása,  
•  a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú 

védelmével,  
•  a vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével,  
•  a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük 

megakadályozása,  
•  az árvizek és aszályok vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatásainak mérséklése.  

 

A VKI alapelve, hogy a víz nem csupán szokásos kereskedelmi termék, hanem alapvetően 
örökség is, amit ennek megfelelően kell óvni, védeni. A vízkészletek használata során 
hosszútávon fenntartható megoldásokra kell törekedni. Ennek megfelelően a jó állapot 
eléréséhez szükséges javító beavatkozásokat össze kell hangolni a fenntartható fejlesztési 
igényekkel, de szigorúan a VKI elvárásainak figyelembevételével.  
 

A tervezési terület a Ráskó-patak, így az Eger-víz, azaz a Balaton Északi vízgyűjtő területéhez 
tartozik. Vízgazdálkodási szempontból a Balaton közvetlen vízgyűjtő terület-tervezési alegység 
(4.2.) működési területéhez tartozik. 
 
Nemzeti Tájstratégia 
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Az NTS egyik alap feladata a társadalom figyelmének és felelősségérzetének felkeltése annak 
érdekében, hogy a hazai, illetve a határon átnyúló tájak védelme, kezelése és tervezése céljából 
az érdekeltek helyi, országos és nemzetközi szinten is együttműködjenek. Jelen stratégia az 
egyezmény szellemiségének megfelelően a védelem-kezelés-tervezés hármas eszközrendszerét 
alkalmazva határozza meg a célokat és feladatokat. 
A táj védelme a táj jelentős vagy jellemző sajátosságainak megőrzésére és fenntartására 
vonatkozik. Örökségi értékét a táj természeti adottságai és/vagy az emberi tevékenységek révén 
kialakult elemeinek jellemző összetétele adja. 
A táj kezelése a fenntartható fejlődés szempontjából olyan tevékenységet jelent, amelynek célja 
a táj rendszeres fenntartása. Célja, hogy a társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok által 
előidézett változásokat irányítsa és összhangba hozza. A táj tervezése olyan céltudatos 
tevékenységet jelent, amelynek célja a táj fejlesztése, helyreállítása vagy új létesítése 
 

Natura 2000 területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 
A rendelet célja az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek 
hálózatába tartozó, a rendelet hatálya alá eső Natura 2000 területeken előforduló, a 
mellékletekben meghatározott közösségi jelentőségű, valamint kiemelt közösségi jelentőségű 
élőhelytípusok, illetőleg fajok megőrzéséhez szükséges előírások megállapítása. 
Biztosítani kell a Natura 2000 területen található közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi 
jelentőségű fajok, illetve élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzését, 
fenntartását és helyreállítását 
Olyan terv vagy beruházás elfogadása, engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül a 
Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését, vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, vizsgálni 
kell a területen meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt 
hatásokat. 
A településrendezési terv módosításával érintett ingatlanok 1,8 km-es környezetében Natura 
2000 területek nincsenek. 
 

Európai Táj Egyezmény 
A tájegyezmény célja: az európai tájak minősége és sokfélesége olyan közös értéket képez, 
amelynek védelme, kezelése és tervezése terén fontos, hogy az érdekeltek együttműködjenek. 
Az Egyezmény fő célja, hogy elősegítse a táj védelmét, kezelését és tervezését, valamint, hogy 
hozzájáruljon a tájak vonatkozásában megvalósuló európai együttműködéshez. Ez az első olyan 
nemzetközi egyezmény, amely kizárólag a táj védelmével, kezelésével és továbbfejlesztésével 
foglalkozik. A tájegyezménnyel kapcsolatos feladatok: 
Az Egyezményt aláíró országok vállalják, hogy 

•  a tájat – mint az emberi környezet meghatározó komponensét, a természeti és a 
kulturális örökség sokféleségének kifejezőjét és az önazonosságuk alapját – 
törvényben ismerik el; 

•  a tájak védelemére, kezelésére és tervezésére kiterjedően jogszabályba foglalt 
tájpolitikát alkotnak; 

•  a tájpolitikán foglaltak megvalósítása érdekében intézkedéseket tesznek a 
közvélemény, a helyi hatóságok és más szereplők bevonásával; 

•  a tájat integrálják a regionális és településtervezési politikákba, csakúgy, mint a kultúr-
, környezet-, agrár-, társadalom- és gazdaságpolitikákba és minden olyan koncepcióba 
és stratégiába, amely közvetett, vagy közvetlen hatással van a tájra; 

•  növelik a tájjal kapcsolatos fogékonyság, tudatosság növelés eszközrendszerének 
kidolgozását minden döntési szinten, a különböző társadalmi csoportok és egyének 
körében; 

•  növelik a lakosság és civil szervezetek részvételét a döntéshozatalban; 
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•  lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a tájjal kapcsolatos képzést, továbbképzést 
kierjesszék más szakterületekkel foglalkozó szakemberekre is. 

Az Egyezményben meghatározott feladatok egy részét hazánk már teljesítette, hiszen a táj 
védelme törvényi szinten szabályozott, illetve a tájra vonatkozó stratégiákban megjelenik a tájak 
védelme, kezelése és tervezése. A tájak értékeléséhez és ''működtetéséhez'' értő szakemberek 
képzése is nagy hagyományokra tekint vissza. A lakosság és a helyi érdekelt szervezetek is részt 
vesznek a tájjal kapcsolatos döntési mechanizmusban (pl. lakossági fórum, közmeghallgatás). 
 

3.2.2. REGIONÁLIS PROGRAMOKKAL VALÓ KAPCSOLATOK 
 

Országos Területrendezési Terv 
Az OTrT-vel való kapcsolatokat a felülvizsgálati dokumentáció önálló fejezetben vizsgálja. 
 

A regionális program az alábbi: 
•  Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megye Területrendezési 

Tervéről szóló 15/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 
 

Veszprém megye területrendezési terve 
A terv célja, hogy meghatározza a megye egyes térségei terület-felhasználásának feltételeit, a 
műszaki infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható 
fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek 
megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. 
 
A megyei szintű tervvel való összhangot és kapcsolódóst a felülvizsgálati dokumentáció külön 
fejezetrészben vizsgálja. 
 

4. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖRNYEZETI HATÁSAINAK, KÖVETKEZMÉNYEINEK 

FELTÁRÁSA 

4.1. A TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA 
 

A tervezési terület Tapolca közigazgatási területének É–ÉNy-i külterületi részeit érinti, ezen 
belül a 0198/6, 0198/7 és 0198/8 hrsz-ú ingatlanokat.  
 

Tapolca város a Dunántúli-középhegység nagytájon, azon belül a Bakonyvidék középtájon és a 
Sümeg–Tapolcai-hát kistájon helyezkedik el (FORRÁS: DÖVÉNYI. (SZERK.): MAGYARORSZÁG 

KISTÁJAINAK KATASZTERE, MTA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET, BUDAPEST, 2010.). 
 

4.2. A JELENLEGI KÖRNYEZETI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

4.2.1. LEVEGŐMINŐSÉG 
 

Éghajlati viszonyok 
A kistáj éghajlata mérsékelten hűvös és mérsékelten nedves éghajlati típusba sorolható. Az évi 
napfénytartam 1980 és 1990 óra közötti, amelyből nyáron 790 óra körüli, télen mintegy 190 óra 
napsütés várható. Az évi középhőmérséklet 9,6 és 9,8 °C közötti. A vegetációs időszak 
hőmérséklete 15,2–16,0 °C körüli. Ápr. 8–12. és okt. 16–18. között, azaz 188–192 napon át a 
napi középhőmérséklet már meghaladja a 10 °C-ot. Évente 190–195 napon át, ápr. 14–18. és okt. 
25–28. között nem kell fagyokra számítanunk. A legmelegebb nyári nap 
maximumhőmérsékletének sokévi átlaga 32,5 és 33,5 °C között van, a leghidegebb téli napoké 
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–15,0 és –16,0 °C közötti. A csapadék évi és nyári félévi átlaga 670–700 mm körüli, ill. 390–
400 mm. A 24 órás csapadékmaximumot, 89 mm-t, Sümegen mérték. A hótakarós napok átlagos 
száma évente mintegy 35–45 nap; az átlagos maximális hóvastagság 22–27 cm. Az ariditási 
index értéke 1,00–1,04. Az É-i szélirány az uralkodó, az átlagos szélsebesség 3 m/s körüli, de a 
fennsík magasabb részein 3,5–4 m/s 
 

Környezeti levegő minősége 
Tapolca városban a környezeti levegő minősége nem kifogásolható. A település területén sem 
automata, sem manuális légszennyezettségi mérőpont nem üzemel, a legközelebbi automata és 
manuális mérőállomás Ajkán található. Ezen adatok Tapolca esetében nem relevánsak. 
 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 
alapján a település a 10. számú légszennyezettségi agglomerációba tartozik. Ennek jellemző 
levegőminőségi adatai az alábbiak: 
 

1. számú táblázat: 10. zóna levegőminőségi adatai 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 
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- 
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id 
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10 
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Az egyes csoportok jellemzését az alábbiakban adjuk meg: 
 

D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között 
van. 

E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja 
meg. 

O-I csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket. 
 

A tervezési terület esetében levegőszennyezés az alábbi tevékenységekből származhat: 
•  Mezőgazdaság (gyepfenntartás, erdőgazdálkodás) időszakos munkálatai – munkagépek 

légszennyezőanyag kibocsátása, 
•  Kapcsolódó közlekedés légszennyezése,  
•  Lakosság fűtése. 

 
Mezőgazdaság légszennyezése 
A tervezési terület meghatározó területhasználata a mezőgazdaság, ezen belül a gyep- és 
erdőgazdálkodás, valamint a legeltetés. 
 

A fenti területhasználthoz állandó jellegű légszennyezés nem tartozik, azonban a tervezési 
területen időszakosan egy-két munkagép mozgása előfordul. Ezen események során a 
munkagépekből légszennyezőanyagok (szén-monoxid, nitrózus gázok, por és korom) kerülnek a 
levegőbe, azonban az alacsony terhelés és a szinte állandó széljárás mellett a 
légszennyezőanyagok gyorsan elkeverednek, felhígulnak. 
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Közlekedés légszennyezése 
A tervezési terület a 7319. számú Tapolca–Sümeg közötti közút felől közelíthető meg. A 7319. 
számú közút forgalmi viszonyait a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Országos közutak 2021. évre 
vonatkozó keresztmetszeti forgalma c. kiadvány alapján ismertetjük: 
 

2. számú táblázat: A 7319. sz. közút 2021. évi keretmetszeti forgalma (ÁNF) 

Járműkategória 
Járműszám 7319. sz. közút 

0+000 – 12+617 kmsz. között 
Személygépkocsi 1558 
Kis tehergépkocsi 434 
Szóló autóbusz 22 
Csuklós autóbusz 0 
Közepes tehergépkocsi 24 
Nehéz tehergépkocsi 21 
Pótkocsis szerelvény 10 
Nyerges szerelvény 34 
Speciális jármű 0 
Motorkerékpár 43 
Lassú jármű 4 

 

3. számú ábra: A tervezési terület tágabb környezetének közlekedés-hálózata 
(FORRÁS: KÖZLEKEDÉS INFORMÁCIÓS RENDSZER ÉS ADATBÁZIS) 

 
 
Ezen forgalmi adatok mellett a közút közelében az alábbi kibocsátások számíthatók: 
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3. számú táblázat: Fontosabb közlekedési útvonalak mértékadó légszennyezőanyag 
kibocsátásai - emissziója 

Légszennyező 
komponensek 

Várható emissziók (g/km) 
7319. sz. közút 

0+000 – 12+617 kmsz. között 
Szén-monoxid 647,9 
Nitrogén-oxidok 
(mint NO2) 

315,9 

Részecske 27,7 
 

A vizsgált útszakaszok mentén 10 m távolságban elhelyezkedő receptor pontban az alábbi 
légszennyezőanyag koncentrációk várhatók: 
 

4. számú táblázat: Fontosabb közlekedési útvonalak mértékadó légszennyezőanyag kibocsátásai 
Légszennyező 
komponensek 

Várható légszennyezőanyag 
koncentrációk (µg/m3) 

7319. sz. közút 
0+000 – 12+617 kmsz. között 

Szén-monoxid 12,5 
Nitrogén-oxidok 
(mint NO2) 

5,8 

Részecske  
(PM10 24 órás) 

0,2 

 
A számítások alapján megállapítható, hogy a közúti közlekedésből származó légszennyezőanyag 
kibocsátás alacsony volumenű, érzékelhető levegőminőségromlást nem eredményez. 
 
A tervezési terület közelében található a Cross Country Valley Tapolca motocross versenypálya. 
A pályán folyó versenyekből és kapcsolódó forgalomból a tervezési területet nem éri 
egészségügyi határértéket meghaladó levegőszennyezés. 
 
Lakosság fűtése 
A tervezési területen jelenleg nem üzemel állandó légszennyező forrás. Tapolca város belterülete 
3,3 km, Zalahaláp lakóterülete kb. 3,8 km távolságban fekszik a tervezési területtől, így a 
lakosság fűtése csak rendkívüli meteorológiai körülmények között okozhat bármilyen hatást a 
térség környezeti levegőminőségére. 
 

Ipari kibocsátások 
A tervezési terület mintegy 2,8 km-es körzetében ipari légszennyező tevékenység nem folyik, 
így az ipari tevékenységek nem gyakorolnak hatást a tervezési terület levegőminőségére. 
 

4.2.2. TALAJ ÉS FÖLDTANI KÖZEG ÁLLAPOTA 
 

Domborzati viszonyok 
Töréses, árkos-sasbérces szerkezetű kistáj a Tapolcai-medence és a Bakonyalja között. 
Alakrajzilag alacsony fekvésű fennsík, átlagos magassága 200 m tszf. Domborzata tagolatlan. 
Az átlagos relatív relief 20–30 m/km2, az átlagos völgysűrűség 1,5–1,6 km/km2, a felszabdalt 
hegységperemen ez az érték magasabb, átlagosan 2,5–2,6 km/km2. 
 

Földtani viszonyok 
Elsősorban késő-jura és kréta időszaki kőzetek fordulnak elő. Genetikai szempontból fedett és 
részben fedett, felső-kréta kúpkarsztos peneplén-maradványok, harmadidőszaki kavicstakaróval 
fedett, alacsony fekvésű sasbércek, lecsonkolt tönkös sasbércek tető és árkos helyzetű 
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felszíntípusai jellemzik. A környezetéből látványosan kiemelkedő sümegi Vár-hegy alsó-kréta 
mészkőből épül fel, mai formáját azonban csak a miocén szerkezeti mozgások során nyerte el. A 
kb. 3 millió évvel ezelőtti bazaltvulkanizmus emlékét őrzi a Haláp. 
 

Talajtani viszonyok 
A kistáj dolomit és mészkő felszínén rendzina talajok (40%) képződtek. A gyenge 
termőképességű rendzinák csupán 5%-a lehet szántó, az erdőterület 60%, a sziklagyep 30%, a 
szőlő legfeljebb 5%. A Halápi-hegy maradék bazaltján erubáz talajok találhatók. Főleg szőlő- 
(80%) vagy erdőterületként (20%) hasznosíthatók. 
A kistáj legkiterjedtebb (54%) talajtípusa a periglaciális vagy harmadidőszaki üledékeken 
képződött, többnyire homok mechanikai összetételű, agyagbemosódásos barna erdőtalaj. Az 
erózió következtében szinte mindenütt sekély termőrétegűek és szélsőséges vízgazdálkodásúak. 
A kevésbé lepusztult, homokos vályog fizikai féleségű változatok – Zalahaláp környékén – 
termékenységi besorolása a 15–30 (int.), míg a többi változat az igen gyenge (10–20 int.) 
termékenységi kategóriába tartozik. Szántóként 50%, erdőterületként kb. 40%, szőlőként pedig 
maximum 5% hasznosítható. 
A Kétöles-patak völgyének alluviumán öntés réti talajok (2%) találhatók, amelyek fele részben 
szántóként, fele részben pedig ligeterdőként hasznosíthatóak. A Sümeg környéki, főként (85%) 
szőlőként hasznosított földes kopár talajok területi kiterjedése 1% Az egyes talajtípusok területi 
arányát az alábbi táblázat mutatja be: 
 

5. számú táblázat: A talajtípusok területi megoszlása 

Talajtípus kód Területi részesedés (%) 
01 1 
04 40 
05 3 
07 54 
26 2 

 
6. számú táblázat: A talajtípusok területi elterjedése a domborzati adottságok függvényében (%) 

Talajtípus kód 
Lejtőkategória 

Erdő 
0-5 5-17 17-25 >25 

01 45 50 - 5 - 
04 5 8 5 2 80 
05 5 40 30 25 - 
07 55 5 2 3 35 
26 60 - - - 40 

 

A tervezési terület genetikus talajtérképét és kőzetképző kőzeteit az alábbi ábrák mutatják be. 
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4. számú ábra: Genetikus talajtípusok 
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5. számú ábra: Talajképző kőzetek 

 
 

4.2.3. VIZEK ÁLLAPOTA 
 

Felszíni vizek 
Az egykori feltöltött balatoni öblöt öt kis vízfolyás torkolati szakasza tagolja. Ezek: Lesence-
patak (18 km, 100 km2), Világos-patak (16,5 km, 23 km2), Kétöles- vagy Viszlói-patak (22 km, 
30 km2), Tapolca-patak (105 km, 39,5 km2), Eger-víz (32 km, 365 km2). A kistáj vízháztartása 
még pozitív. 
 

A Kétöles-patak kivételével a Szigligettől vannak vízjárási adatok. A karsztos vízgyűjtő mérsékli 
a vízszint- és vízhozam-ingadozásokat. Minőségük a vízhozam szerint változik, mert a nagyobb 
vízhozam hígítja a szennyeződéseket.  
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A tervezési területhez legközelebb a Kétöles-patak (más néven Viszlói-patak) folyik, távolsága 
a beruházási területtől kb. 170 m. A domborzati viszonyok alapján a tervezési terület nem 
elöntés-veszélyeztetett. A terület vízrajzát az alábbi ábra mutatja be. 
 

6. számú ábra: Vízrajz 

 
 

A térség vízfolyásai a hatályos jogszabályok szerint Balaton és vízgyűjtője közvetlen befogadói 
vízminőség-védelmi területi kategóriába tartoznak. A tervezési terület a Balaton közvetlen 
vízgyűjtő terület-tervezési alegység (4.2.) működési területéhez tartozik. 
 

Csapadékvíz elvezetés 
A tervezési területen csapadékvíz elvezető rendszer nem épület ki, a térség csapadékvizeit a 
Kétöles-patak vezeti el. 
 

Felszín alatti vizek 
A „talajvizet” 2–4 m között lehet elérni. Mennyisége csekély, mert a karsztos háttérből nem kap 
utánpótlást. Kémiailag kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű. Keménysége a D-i 
tájrészen a 35 nk°-ot is meghaladja. A szulfáttartalom 60–300 mg/l között van. 
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7. számú ábra: Talajvíz mélysége a tervezési területe környezetében 
(FORRÁS: MBFSZ TÉRKÉPEK WEB TÉRKÉPTÁR) 

 
 
A rétegvizek sem kiadósak. Az artézi kutak száma kevés, mélységük 200 m-ig terjed. Tapolcán 
a Malomtó-forrás zavartalan állapotban 259–688 l/p vizet adott percenként. A közüzemi 
vízellátás teljeskörű megoldása mellett lemaradt a szennyvízkezelés, mivel 2008-ban a 
közcsatornával ellátott lakások aránya csak 73,2%. Csatornahálózat csak a kisebb falvakban 
nincs. 
 

A felszín alatti közeg szempontjából a tervezési terület Nitrát- és tápanyag érzékeny terület, 
illetve kiemelt érzékeny terület (ÉTT). 
 

8. számú ábra: Nitrát- és tápanyag érzékeny terültek a tervezési terület környezetében 
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A felszín alatti közeg 219/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet szerinti szennyeződés-érzékenység 
tekintetében „1a” fokozott érzékenységű vízbázis védőterület, illetve „1b” felszíni karszt. 
 
Azonban a vízbázis védőterületek felülvizsgálata alapján a vízbázis érintettsége módosult. 
 

9. számú ábra: Felszín alatti közeg szennyeződés-érzékenysége 

 
 

A tervezési területen nagyon közel esik a felülvizsgált nyirádi térségi vízmű B hidrogeológiai 
védőterületéhez, azonban arra nem esik rá. 
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10. számú ábra: Vízbázis védőterületek a tervezési terület térségében 
(forrás: https://geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02/) 

 
 

A tervezési területen sem felszíni, sem felszín alatti vízigénybevételről nincs tudomásunk. 
 

Szennyvízkezelés 
Tapolca városban, illetve a környező településeken a közcsatorna hálózat kiépült, melynek 
üzemeltetője a DRV Zrt. A tervezési területen a közcsatorna hálózat nem áll rendelkezésre. 
 

A tervezési területen szennyvízkibocsátással járó tevékenység jelenleg nem folyik. 
 

4.2.4. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS HELYZETE 
 

A hulladékgazdálkodás területén jelentős változások történtek a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. tv. életbe lépésével. Tapolca város esetében a közszolgáltatás keretébe tartozó 
hulladékok gyűjtése és jogszabályoknak megfelelő kezelése megoldott. Tapolca csatlakozott az 
ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz, azonban Tapolcán a 
hulladék közszolgáltatást az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. látja el. A társulás célja megoldani a 
hulladékgazdálkodás területén jelentkező feladatokat és korszerű hulladékgazdálkodási 
rendszert üzemeltetni. A tervezési területen jelenleg hulladékképződéssel járó tevékenység nem 
folyik, a területen illegális hulladéklerakásról nincs tudomásunk. 
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4.2.5. ZAJTERELÉS HELYZETE 
 

A tervezési területen állandóan üzemelő zajforrás nem működik. Időszakosan a gyep- és 
erdőfenntartáshoz kapcsolódóan mezőgazdasági munkagépek, illetve szállítójárművek 
zajkibocsátása előfordul, azonban ez is eseti jellegű. 
 

A tervezés terület és környezete a szabályozási terv övezeti besorolása alapján zajtól nem 
védendő területnek minősül. A legközelebbi zajtól védendő lakóházak Tapolca Véndek-hegyi 
Mk keretes mezőgazdasági övezetében lévő lakás célú épületek, kb. 1,9 km távolságban 
találhatók K-i irányban, illetve Tapolca Dobó István lakótelepe D-i irányban kb. 3,0 km 
távolságban található. 
 

4.2.6. ÉLŐVILÁG ÁLLAPOTA 
 

Növényföldrajzi helyzet 
A vizsgált terület a Magyarország nagy részén elterülő Pannóniai Flóratartomány (Pannonicum) 
Dunántúli-középhegység flóravidékének (Bakonyicum) Vértes és Bakony flórajárásába 
(Vesprimense) tartozik. A flórajárásra a táblás mészkő- és dolomithegységek jellemzők, ahol a 
csapadékosabb klíma hatására a magasabb tengerszint feletti területeken vagy azonálisan az 
északi lejtőkön már alacsonyabban is viszonylag nagy kiterjedésű gyertyános-tölgyesek és 
bükkösök terülnek el, ugyanakkor már erősebb a szubmediterrán hatás és számos ilyen 
elterjedésű flóraelem, köztük örökzöld fajok is előfordulnak. 
A jellegzetesebb potenciális erdőtársulások közül említést érdemelnek a következők: 
 cserszömörcés karsztbokorerdők (Querco-pubescenti-Cotinetum) 
 molyhos cseres tölgyesek (Orno-Quercetum pubescenti-cerris pannonicum) 
 cseres kocsánytalan tölgyesek (Quercetum petraeae-cerris pannonicum) 
Gyakoriak a sziklagyepek (Caricetum humilis, Diplachno-Festucetum sulcatae, Festucetum 
glaucae hungaricum stb.). Jellegzetes lágyszárú fajok a nádtippan (Calamagrostis neglecta), a 
magyar gurgolya (Seseli leucospermum), a borzas peremizs (Inula hirta), a sugaras zsoltina 
(Serratula radiata). A művelés visszaszorulása és az élőhelyek felaprítása következtében nagy 
az inváziós terhelés: különösen az ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) és a magas aranyvessző 
(Solidago gigantea) jelenléte meghatározó. Az erdőterületeket elsősorban közép- és időskorú 
keménylombú erdők fedik. Az erdők átlagos évi folyónövedéke 2,5–3,5 m3/ha között változik. 
A mezőgazdasági területhasznosítás jelentősebb kultúrái a búza, a kukorica és a silókukorica. 
 

A kistáj növényzete 
A Sümeg-tapolcai-hát kistáj növényzet szempontjából három, élesen elkülönülő részre osztható 
kistáj. Keleten, Sáska körül aprózódó dolomiton kialakult száraz gyepi vegetáció a meghatározó 
(nyílt sziklagyepek, sziklafüves lejtősztyeppek, félszáraz gyepek: lappangó sás – Carex humilis, 
deres csenkesz – Festuca pallens, sudár rozsnok – Bromus erectus, borzas szulák – Convolvulus 
cantabrica). A gyepeket csak kisebb molyhos tölgyes erdőfoltok tarkítják. 
A középső kavicsos talajú dombvidéket tölgyesek és származékaik borítják. Eredetileg cseres-
kocsányos és cseres-kocsánytalan tölgyesek, kisebb arányban gyertyános tölgyesek és 
mészkerülő tölgyesek (fekete áfonya – Vaccinium myrtillus, csarab – Calluna vulgaris) 
alkothatták a természetes vegetációt. A jelenlegi erdők ezek többé-kevésbé elszegényedett 
származékai, sok a csertölgy uralta állomány. Az erdők között megjelennek a forrásos, vizenyős 
részek (zsombéksás – Carex elata, kornistárnics – Gentiana pneumonanthe, lápi nyúlfarkfű – 
Sesleria uliginosa). A kisebb területen itt is előforduló dolomiton mészkedvelő tölgyes foltok is 
megfigyelhetők. 
A Sümeg és Csabrendek között található hegytömbön igen változatos erdős vegetáció található, 
a délies oldalakban molyhos tölgyesek, a tetőkön bükkösök, gyertyános tölgyesek és sok fafajú 
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elegyes erdők jellemzők (medvehagyma – Allium ursinum, májvirág – Hepatica nobilis, tavaszi 
csillagvirág – Scilla bifolia, bozontos csukóka – Scutellaria columnae). Kis foltokban bükkös 
sziklaerdő jellegű állományok is vannak, mészkedvelő, sziklai fajokkal (fehér sás – Carex alba, 
bokros koronafürt – Hippocrepis emerus). A hegylábat délen részben befenyvesített száraz 
gyepek, bokorerdők (tavaszi hérics – Adonis vernalis, kökörcsinfajok – Pulsatilla spp., kisfészkű 
hangyabogáncs – Jurinea mollis, déli szentperje – Hierochloë australis, sárga koronafürt – 
Coronilla coronata, árvalányhajfajok – Stipa spp., lenfajok – Linum spp., csillagőszirózsa – Aster 
amellus), északon elsősorban akácosok jellemzik. Gyakori élőhelyek: L2a, L2b, H2, L1, K2 OC, 
OB; közepesen gyakori élőhelyek: G2, K5, H4, L4a, H3a, D34, B1a, E1, P2b, RC, RB; ritka 
élőhelyek: LY4, J5, P2a, LY2, L4b, D2, K1a, D1, B5, E2, P45, E5, D5, M1, J1a, H5b, RA, OA. 
Fajszám: 700–800; védett fajok száma: 40–50; özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima) 1, 
amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2, akác 
(Robinia pseudoacacia) 3. 
 

Növényvilág 
A meglévő növényzettípust az Á–NÉR 2011 (Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer) 
alapján soroltuk be. Tipikus cönózisokat nem találtunk, a diszturbancia miatt a növénytársulások 
töredékes előfordulásúak. Az elegyes vegetációfoltok sokkal inkább jellemezhetőek a 
természetvédelemben is használt Á–NÉR kategóriákkal, melyeket a vegetáció leírásakor 
alkalmaztunk. A vegetációtípus jellemzése után a növényzet természetességét értékeljük a 
Németh–Seregélyes-féle természetesség osztályozás szerint. Az egyes típusok közötti átmenetek 
természetesen nem mindig egyértelműek, a határvonalak mentén sok helyen keveredések, 
egymásba folyások találhatók. 
A módosítással érintett településrészen csupán egy élőhelyet azonosítottunk (OC). Jelenleg 
művelésből több éve felhagyott szántóterületek találhatók az ingatlanokon, amelyeket 
másodlagosan kialakult száraz gyepterület fed. Á–NÉR szerinti besorolása: OC – Jellegtelen 
száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok. 
Á–NÉR általános jellemzője: Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok, 
amelyek a természetközeli élőhelyi kategóriákba nem sorolhatók be. A jellegtelenség oka és a 
terület eredete igen sokféle lehet. Ide tartoznak pl. a regenerálódó, régen felhagyott szántók, 
szőlők és gyümölcsösök gyepjei, a korábbi kezelésektől, műtrágyázástól, túllegeltetéstől, 
helytelen kaszálástól stb. eljellegtelenedett vagy elgyomosodott szárazabb kaszálók és legelők, 
a gátak, mezsgyék szárazgyepjei, az árvízvédelmi töltések és az azok mentén található 
szárazgyepek, a regenerálódó vetett szárazgyepek, a kunhalmok egy része, a régóta teljesen 
kiszáradt és befüvesedett csatornák, a száraz gyepeket, felhagyott szőlőket, mezsgyéket borító 
Calamagrostis és terresztris nád állományok, a településszéli zavart szárazgyepek, a szúrós 
gyomok által uralt legelőrészek, az alacsonyfüvű, fajszegény csillagpázsitos gyepek, a száraz 
csalánosok vagy a felhagyott foci- és golfpályák is. Az élőhely ritkásan cserjésedhet, a cserjék 
borítása nem éri el a 5%-ot. A 2-es természetességű, de élőhelyileg még azonosítható 
állományokat a megfelelő helyre soroljuk. Adventív fajokkal való borítása kisebb, mint 50%. Az 
élőhely foltokban erősen gyomos is lehet. 
Németh–Seregélyes-féle természetességi mutatója: „2” – a természetes állapot erősen leromlott, 
az eredeti társulás csak nyomokban van meg, domináns elemei szórványosan, nem jellemző 
arányban fordulnak elő, tömegesek a gyomjellegű növények. 
Jellemző növényfajok: 

•  betyárkóró (Conyza canadensis) 
•  csillagpázsit (Cynodon dactylon) 
•  csilláros ökörfarkkóró (Verbascum lychnitis) 
•  egérárpa (Hordeum murinum) 
•  egynyári seprence (Erigeron annuus) 
•  farkas kutyatej (Euphorbia cyparissias) 
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•  fekete üröm (Artemisia vulgaris) 
•  fűfélék (Poaceae) 
•  here fajok (Trifolium sp.) 
•  kaporlevelű ebszékfű (Tripleurospermum perforatum) 
•  keszeg saláta (Lactuca serriola) 
•  közönséges aszat (Cirsium vulgare) 
•  közönséges cickafark (Achillea millefolium) 
•  közönséges kakaslábfű (Echinocloa crus-galli) 
•  közönséges sarlófű (Falcaria vulgaris) 
•  közönséges vasfű (Verbena officinalis) 
•  lándzsás útifű (Plantago lanceolata) 
•  magas aranyvessző (Solidago gigantea) 
•  meddő rozsnok (Bromus sterilis) 
•  mezei aszat (Cirsium arvense) 
•  mezei katángkóró (Cichorium intybus) 
•  mezei iringó (Eryngium campestre) 
•  mezei üröm (Artemisia campestris) 
•  nagy csalán (Urtica dioica) 
•  parlagi pipitér (Anthemis arvensis) 
•  pipacs (Papaver rhoeas) 
•  pongyola pitypang (Taraxacum officinale) 
•  selyemkóró (Asclepias syriaca) 
•  siska nádtippan (Calamagrostis epigeios) 
•  tejoltó galaj (Galium verum) 
•  útszéli bogáncs (Carduus acanthoides) 
•  útszéli imola (Centaurea stoebe) 
•  vadmurok (Daucus carota) 
•  zöld muhar (Setaria viridis). 

(FORRÁS: SAJÁT MEGFIGYELÉSEK + AGÓCS GÁBOR EVD. SZAKÁGI MUNKARÉSZ, SZÓBELI 

HOZZÁJÁRULÁSÁVAL KÖZÖLVE) 
A 2022. júniusi és szeptemberi vegetációs időben lévő helyszíni felmérések során védett, illetve 
fokozottan védett növényfaj egyede nem került elő. 
 
Állatvilág 
Legnagyobb faj- és egyedszámban az ízeltlábúak népesítik be a tervezési területet és környezetét. 
A tanulmány készítése során az alacsonyabb rendű állatok csoportjaira (gerinctelenek) részletes 
vizsgálatot nem végeztünk, mivel természetközeli területet a tevékenység nem érint és a 
jellegtelen gyepes (OC), valamint a környező szántóföldi környezetben (T1) védett fajok jelentős 
állományának előfordulása sem valószínűsíthető. 
Halak számára alkalmas élőhely a vizsgált területen nincs, kétéltűeket és hüllőket sem észleltünk, 
bár néhány gyakori faj alkalmi jelenléte valószínűsíthető (pl. zöld gyík), főként az alacsony 
állományú gyepben, valamint a szántókat határoló vagy egymástól elválasztó mezsgyéken, 
széleken. A vízhez kötődő fajok szaporodásához szükséges vizes élőhely a tervezett beruházás 
területén és környezetében nincs, a Viszló völgyaljának üde-félnedves-nedves élőhelyei (főleg 
fűz-nyár ligetek) pedig már messze, több száz méterre találhatók és jelentős domborzati 
különbséggel fordulnak elő. 
Fokozottan védett madárfaj a területen nem fészkel. Gyurgyalag és partifecske fészkelésére 
alkalmas partfal nincs a beruházási területen. Ragadozómadarak számára a területen nincs 
alkalmas fészkelőhely, azonban a gyepek (OC) és a környező szántók (T1) rágcsálóállománya 
miatt táplálkozóterületként jöhetnek számításba. 
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A vizsgált területen a madarak faj- és egyedszámban legnagyobb csoportja az énekesmadarak 
(verébalkatúak rendje) közül kerül ki. Különleges, egyedi vagy nagy létszámú, értékes faj 
populációja a helyszínelés és az adatgyűjtés során nem került elő. A vizsgált terület és 
környezetének madárvilága gyakori, általánosan elterjedt, az erdő- és mezőgazdasághoz köthető 
fajokból tevődik össze. A fajok egy része természetvédelmi oltalom alatt áll, de hazánkban 
gyakori, több százezres vagy egyes esetekben milliós példányszámú országos állománynagyság 
jellemző. Ritka, érdekes vagy fokozottan védett fajok előfordulását (az említett gyurgyalagokon 
kívül) nem észleltük és az erősen antropogén tájhasználat miatt tartós megjelenésük vagy 
fészkelésük sem valószínűsíthető. A 2022. szeptember 5-ei helyszíni szemlénk során a 
helyszínen azonosított madárfajok a következők voltak (magyar név szerinti ABC sorrendbe 
rendezve): 

•  barátposzáta Sylvia atricapilla 
•  barázdabillegető  Motacilla alba  
•  búbospacsirta  Galerida cristata  
•  cigánycsuk  Saxicola torquata  
•  dolmányos varjú  Corvus corone  
•  egerészölyv  Buteo buteo  
•  fácán  Phasianus colchicus  
•  fülemüle Luscinia megarhynchos 
•  kenderike  Linaria cannabina  
•  mezei pacsirta  Alauda arvensis  
•  mezei veréb  Passer montanus  
•  ökörszem  Troglodytes troglodytes  
•  örvös galamb  Columba palumbus  
•  sárgarigó Oriolus oriolus 
•  seregély  Sturnus vulgaris  
•  szarka  Pica pica  
•  tengelic  Carduelis carduelis  
•  tövisszúró gébics Lanius collurio 
•  vörös vércse  Falco tinnunculus  
•  zöldike  Carduelis chloris  

Fészkelő fajként egyedül a mezei pacsirtát azonosítottuk, melyek kis populációban fordulnak 
elő. Fészkelő állományuk becsült nagysága a teljes beruházási területen max. 2–3 pár lehet. 
Emlősfajokat a vizsgált területen nem észleltünk, azonban nyomaikat láttuk (őz, mezei nyúl, 
vaddisznó, borz, vörös róka). A talajban rágcsálók élnek (elsősorban mezei pocok), mely a 
nappali és éjjeli ragadozómadaraknak és emlősfajoknak nyújtanak táplálékot. A környező 
tájrészlet zavarása (motocross pálya, közlekedés) miatt védett vagy fokozottan védett emlősfaj 
megtelepedése, szaporodása vagy rendszeres előfordulása a területen nem valószínűsíthető. 
Denevérek telelésére alkalmas barlang vagy idős, odvasodó fa a közelben nincs. Az OC gyepben 
ürge nem él, a vizes élőhelyekhez köthető vidra sem fordul elő. 
 
Erdők állapota 
Tapolca város közigazgatási területe a Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály 
Erdészeti Osztály működési területéhez tartozik, ezen belül a Tapolcai körzethez. A település 
külterületén a belterülettől többnyire É-ra Ny-ra és K-re találhatók nagyobb kiterjedésű 
üzemtervezett erdőterületek. A módosítással érintett ingatlanokat is erdőterületek határolják É, 
ÉNy D és K felől. A tervezési területet gyakorlatilag körbe vevő fák a település és a közút felől 
a tervezett létesítmények látványkapcsolatát zárják. 
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12. számú ábra: Erdőtagok, erdőrészletek a tervezési terület környezetében 
(FORRÁS: MAGYARORSZÁG ERDÉSZETI WEBTÉRKÉP) 

 
 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 37/2009. évi törvény szerint az 
erdőterület termelésből való kivonása csak az erdészeti hatóság engedélye alapján lehetséges. A 
tervezett beruházás üzemtervezett erdőrészletet nem érint. 
 

4.2.7. ÉPÍTETT KÖRNYEZET 
 

Tájföldrajz 
Tájföldrajzi szempontból a vizsgálatra kijelölt terület hovatartozása a következő: 

Nagytáj:................... Dunántúli-középhegység 
Nagytájrészlet: ........ Dunántúli-középhegység 
Középtáj: ................. Bakony-vidék 
Kistáj ....................... Tapolcai-medencevidék 

A korábbi (Dövényi 2010) Tapolcai-medence és a Badacsony−Gulács-csoport nevű kistájak 
összevonásával. Dövényi (2010) szerint a beruházási terület a Sümeg-tapolcai-hát kistáj D-i 
szélén terül el, de Csorba (2021) ezt a részterületet már a Tapolcai-medencevidékhez sorolja. Az 
itt hangsúlyos tájföldrajzi vonatkozás miatt Csorba (2021) szerint mutatjuk be az adottságokat. 
Ez a kistájbeosztás különbözik a 4. fejezetben korábban részletezett környezeti állapot 
értékelésénél bemutatott Sümeg-tapolcai-hát kistájtól (FORRÁS: DÖVÉNYI. (SZERK.): 

MAGYARORSZÁG KISTÁJAINAK KATASZTERE, MTA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET, BUDAPEST, 
2010.). A különbözőség viszont jól értelmezhető, mert az alább bemutatott Csorba (2021) szerinti 
tájföldrajz tájtipológiája kifejezetten a táji adottságokat vizsgálja, így a két különböző 
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kistájkataszter szerint ellentmondások nem alakultak ki. A vizsgált terület a 202 km2 területű 
kistáj É-i szegletében terül el, a Sümegi-Bakonyalja kistáj határának közelében. 
Topográfiai helyzet és domborzattípus: A Keszthelyi-hegység és a Balaton-felvidék között 
elhelyezkedő hegyközi medencesík, amelynek domborzatát a tanúhegyek teszik élénken tagolttá 
és különlegesen látványossá. Éghajlati körzet: Meleg – száraz térség. Vízrajz: A nyílt víz-, ill. 
mocsaras felszínek aránya összesen 2,9%, ezek többsége vízjárta felszíntípus. Földhasználati 
arányok és tendenciák: 31% gyep (mérsékelten növekvő arány) a 3. legmagasabb arányban 
gyepekkel fedett kistáj, 20% erdő (változat lan), 16% pedig szántóföld (mérsékelten csökkenő) 
területi részesedéssel. A tájjelleg erős eleme a szőlőtelepítvények 15%-os aránya. 2000 óta 
lecsökkent a bánya- és lerakófelszínek kiterjedése, a 0,3%-os részesedés már alig magasabb, mint 
az országos átlag (0,2%). Az OTrT-ben a kistáj mezőgazdasági és idegenforgalmi prioritású 
tervezési térség. Földrajzi tájtípus: A Balaton egykori öblét jelentő medencesík lényegében egy 
rossz lefolyású ártér, a táj egyediségét azonban az egymástól elkülönülve álló bazalt-tanúhegyek 
jelentik, amelyek ranker és pszeudoglejes barna erdőtalaján az egykori szubmediterrán molyhos-
cseres tölgyes bokorerdők helyét ma jórészt a beépítések és a szőlőművelés foglalja el. Emberi 
hatáserősség: A kistáj természeti adottságait az ember közepes mértékben bolygatta meg, ß-
euhemerób kategóriába került, mert a vízelvezetés és a szőlőművelés lokálisan ugyan, de jelentős 
változásokat okozott. Ugyanakkor az évtizedek óta működő természetvédelemnek köszönhetően 
a táj 35–40%-án megmaradt a természetközeli növényzet. Az 1990 és 2018 közötti 
felszínborítás-változások szerint táji szinten mégis erősödött az antropogén terhelés. 
Beépítettség és településfejlettség: A beépítettség mértéke 7,6%, és növekvő arányt mutat 
(2000: 7,2%). A közutak, vasutak, de különösen a települések miatt fellépő élőhelyizolációs 
hatás igen erős, a súlyozott fragmentációs érték 5,8 km/km2 (az országos átlag 3,4). A gazdasági, 
infrastrukturális és társadalmi fejlettség komplex mutató szerint Nemesgulács és Kisapáti számít 
elmaradott településnek. Tájmetriai adatok: A kistáj CORINE foltjainak átlagos nagysága 1,4 
km2. Ez alapján a tájszerkezeti foltsűrűség leginkább a dombvidéki átlaghoz áll közel (1,36 km2). 
A Shannon-diverzitás, vagyis a tájhasználati sokszínűséget kifejező szám 1,9, magas (az 
országos átlag 1,41). Természeti veszélyek: A természeti csapások előfordulásának 
valószínűsége kicsi, károkat okozhat a lejtős tömegmozgás és a szélerózió. 1931 és 2015 között 
15–20 súlyosan aszályos (PAI>6) évet regisztráltak. Az éghajlat megváltozása esetén mérsékelt 
lehet a jelenlegi tájhasználat átalakulása. Természetvédelem: A kistáj több mint fele 55,8%-a a 
Balaton-felvidéki NP-hoz tartozik. Ezen kívül 15,6%-án a Natura 2000 védelemtípus különleges 
természetmegőrzési formájának előírásai érvényesek. Értéktár: Az összesített értéksűrűség 
kiemelkedően magas. A kistáj minden települése történeti besorolást kapott, magas a műemlékek 
száma. Az értéksűrűséget emeli a borkultúrához köthető táji és települési objektumok száma, de 
nem szegény a térség régészeti lelőhelyekben és egyedi tájértékekben sem. A kistáj 90%-át, a 
Tapolca és Diszel környéki terület kivételével tájképvédelmi oltalomra javasolták. A 
tájkarakter földrajzi összetevői: A kistáj az ország egyik leglátványosabb része, izolált 
tanúhegyekkel körülvett kismedence, amelynek felszínborítása igen változatos. A vizuális 
látványt a szőlők és az erdők vonják magukra annak ellenére, hogy százalékosan a füves 
térszínekből van a legtöbb. Jelentős földhasználati eltérések vannak az égtájak szerint is. A táj 
összhatását tekintve feltűnő a laza szőlőhegyi, üdülőtípusú beépítettség elterjedtsége. A medence 
legmélyebb részein nagy kiterjedésű nedves rétek, nádasok vannak, de nem elhanyagolható a 
parlagok aránya sem. Így igen nagy területi differenciákkal a földhasználati intenzitás 
összességében közepes szintű. A tóparton a települések összeépülése megállíthatatlan 
folyamatnak tűnik. A kistáj térszervező központja Tapolca. A lakosság topográfiai 
önelhelyezéséhez ritka bőségben állnak rendelkezésre a földrajzi objektumok, a tópart, a 
tanúhegyek sora, a Keszthelyi-hegység, a Balaton-felvidék. A táji identitás szempontjából a 
balatonkörnyéki, balatonfelvidéki meghatározás a leginkább releváns, aminek földrajzi tartalma 
a tó és a tanúhegyek együttes látványát idézi. 
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Tájhasználat 
Fogalommeghatározás: a tájhasználat a tájpotenciál adottságainak társadalmi célú 
igénybevétele. A tájpotenciál a táj teljesítőképessége, amelynek alkotói az adott tájegység 
egymással kölcsönhatásban álló ökológiai, ökonómiai és tájképi potenciáljai. A tájpotenciál 
kifejezi a tájhasználat lehetséges mértékét, azt, hogy egy táj milyen mértékben alkalmas a 
társadalom sokrétű igényeinek kielégítésére. Más megfogalmazás szerint a tájhasználat a 
természetes rendszerekbe való olyan mesterséges, antropogén beavatkozás, amely a természet 
adta lehetőségeket tudatos, célirányos, egyéni vagy közösségi célok szolgálatába állítja. 
A vizsgált terület mezőgazdasági tájhasználat (kaszáló) alatt álló ingatlanokon, közlekedési 
(közúti), erdőgazdasági, sporttevékenységgel (motokrossz) érintett és intenzíven művelt 
mezőgazdasági tájhasználatokkal jellemezhető térségben található, azaz többféle használatú 
tájrészletben helyezkedik el. A tájrészlet fás növényzete, az útfásítások, a nyomvonalas 
létesítmények (földutak, mezsgyék) mellett többnyire spontán nőtt erdőterületek, -foltok, -sávok 
óriási szerepet kapnak a napelempark tájbaillesztésében. 
A napelempark építési munkái a környező, leginkább mező- és erdőgazdasági tájhasználatokat 
elsősorban a szállító járművektől és a földmunkát, valamint az összeszerelést végző 
munkagépektől származó zaj- és légszennyezéssel terhelhetik, de a környező tájhasználatok 
változatlan módon tovább művelhetők, valamint az építés során várható környezeti terhelés is 
rövid idejű és csekély. 
 
Tájképvédelmi övezet 
Fogalommeghatározás: Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
2018. évi CXXXIX. törvényt kiegészítő 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet A területrendezési 
tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 3. melléklete szerint. A 
tájképvédelmi övezetbe a hivatkozott törvény szerint a természeti adottságok, rendszerek, 
valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan 
területek tartoznak, amelyek a táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett 
fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak. 
A telepítési helyszín a fent megfogalmazott tájképvédelmi övezet határán található. Tapolca 
közigazgatási területének ÉNy-i része tartozik a tájképvédelmi övezethez. Az érintett 
tájképvédelmi övezet Tapolca és Sümeg Városok között több ezer hektárra, több település 
közigazgatási területére kiterjed és magában foglalja a többnyire erdővel borított alacsony 
dombsági területeket. 
 
Tájesztétikai- és tájképvédelmi vizsgálat 
Tájba illesztésnek a létesítményeknek, az építményeknek a táji adottságok messzemenő 
figyelembevételével történő, funkcionális és esztétikai szempontok szerinti, azaz tájértéknövelő 
célú elhelyezését és környezetalakítását értjük. (CSEMEZ, 1996). A művi létesítmények tájba 
illeszkedésének vagy tájidegen voltának megítélése az egyéni és koronként változó ízlés kérdése. 
A tájba illesztésnek, illeszthetőségnek korlátjai vannak. A fáknál magasabb építményt nehéz 
vagy lehetetlen tájba illeszteni. Az ilyen esetekben teljes tájba illesztésről (eltakarásról) nem, 
csupán részleges tájbaillesztésről vagy az elhelyezésnél a táji adottságok figyelembevételéről 
beszélhetünk. 
A tervezési terület közvetlen látványkapcsolatban áll már meglévő közlekedési (Sümeg–tapolcai 
közút, külterületi mellékutak), illetve mező- és erdőgazdasági használatú tájrészletekkel. A 
közeli közlekedési pályáról a látvány dinamikus (menet közbeni) látványként fog érvényesülni a 
közút rövid szakaszán. 
Általánosságban elmondható, hogy a műtárgyak tájba illesztése érdekében olyan megoldások 
preferálhatók, melyekkel látványterhelő hatásuk csökkenthető, esztétikai megjelenésük 
javítható. Ennek ellenére le kell szögeznünk, hogy a teljes tájba illesztés, a tervezett 
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létesítmények teljes eltakarása a legtöbb esetben nem lehetséges. A létesítmény tájba illesztését 
a tájrészlet meglévő növényállományai és közutat kísérő facsoportok részben biztosítják. A 
további tájba illesztésre erőfeszítéseket tenni a közúton közlekedők számára javasolt. 
Tájképvédelmi szempontból értékes terület 300 méteren belül nincs. Legközelebb a Kétöles-
patak ligeterdőkkel kísért területe sorolható a tájképileg értékes területekhez a tervezett 
napelemparktól ÉNy-ra, ahol a Trianon emlékerdőt és a Feszenkó parkerdőt alakították ki, de a 
domborzati adottságok és a környező erdőterületek takarása miatt nem lesz látványkapcsolat. 
A balatoni panorámát meghatározó tanúhegyek és a tó több mint nyolc km-re fekszenek, 
látványkapcsolat van (azaz a tanúhegyek és a tó egy része a napelempark területéről látható), de 
az már olyan távolságból érvényesül, hogy a tájképet onnan nem befolyásolja. A vizsgált 
tájrészletben épített kilátó nincs. 
A beruházás során a tájszerkezet jelentős változása nem prognosztizálható. A tájszerkezet a 
tájhasználat módjának térbeli vetülete, a különböző funkciójú tájalkotó elemek és 
elemegyüttesek elhelyezkedésének térbeli rendje. A tervezett létesítmény a tájszerkezetet 
jelentősen nem változtatja meg. 
A tájjelleg (tájkarakter) a természetes és művi (mesterséges) tájalkotó elemek aránya és térbeli 
elhelyezkedése. A beruházás során a táj jellege csupán 3–500 méteren belül változik meg, azokon 
a területeken, ahol a napelempark közelről lesz látható. 
A tevékenység a szomszédos tájhasználatokat nem szünteti meg, illetve nem korlátozza. Az 
élővilág jelentős, nagyarányú elvándorlása, táplálkozási–fészkelési lehetőségeinek korlátozása 
nem valószínűsíthető. A tevékenység a szomszédos tájhasználatokra jelentős zavaró hatással 
nincs. A napelempark telepítése nagy mértékű látványváltozást csupán a közvetlen közelben 
található tájrészletben, a Sümeg–tapolcai közút rövid szakaszán és a környező mezőgazdasági 
területeken okoz. 

 
Jellemző nézőpontok és a látvány értékelése 
A beruházás jellemző nézőpontjait számba véve nem csupán azokat a nézőpontokat vettük 
figyelembe, ahonnan a tervezett létesítmény a meglévő állapot szerint – függetlenül a vegetáció 
állapotától – látható, hanem a teljes takarásban lévőket is (pl. település). A főbb nézőpontok és 
az azokról történő látvány értékelése tehát a következő: 
 

Nézőpont 

megnevezése 

Nézőpont 

min. 

távolsága 

Látványt 

észlelők 

Látvány 

jellege 
Megjegyzés 

Beruházás 

látványának 

értékelése 
      

Mezőgazdasági 

területek 
min. 0 m 

a termő-
földeken 
(általában 
gépi) munkát 
végzők 

dinamikus 

a napelemparkkal 
közvetlenül szomszédos 
területekről (a határoló 
erdők, erdősávok között) a 
napelempark látványa teljes 
mértékben érvényesül, az 
erdősávokon, út széli 
növényzeten túl azonban 
már alig lesz látható a 
növényzet takarása miatt 

a közeli 
területekről 
akadálytalanul 
uralkodó vagy 
közepes mértékű, 
máshonnan 
csupán kis 
mértékű vagy 
nincs 
látványkapcsolat 

Sümeg–

tapolcai közút 
min. 65 m 

a közúton 
közlekedők 

dinamikus 

a vizsgált tájrészlet 
legfontosabb, sőt egyetlen 
fontos nézőpontja, de a 
domborzat (Kétöles-patak 
völgye, D felé lejtő felszín, 
helyenként bevágásrézsűk), 
valamint az útszéli 
(kétoldali) növényzet miatt 
csak a közeli szakaszokról 
és hézagosan lesz a 

a közeli 
szakaszokról 
akadálytalanul 
uralkodó vagy 
közepes mértékű, 
máshonnan 
csupán kis 
mértékű vagy 
nincs 
látványkapcsolat 
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Nézőpont 

megnevezése 

Nézőpont 

min. 

távolsága 

Látványt 

észlelők 

Látvány 

jellege 
Megjegyzés 

Beruházás 

látványának 

értékelése 
      

napelempark látható 
összesen mintegy 160 m 
hosszú szakaszról 

Motokrossz 

pálya 

260 m (a 
pálya 
centrumától 
mérve) 

a pályát 
használók, 
versenyen a 
nézők, illetve 
a személyzet 

statikus, 
dinamikus 

a pálya a közút Ny-i oldal 
terül el, a viszonylagos 
közelség ellenére a 
napelemparkkal ellentétes 
lejtésű domborzata és a 
közút mentén kialakult 
növényzet miatt a 
létesítmény a pályáról nem 
lesz látható 

nincs 
látványkapcsolat 

Trianoni 

emlékerdő és 

Feszenkó 

parkerdő 

min. 350 m kirándulók 

statikus 
(kisebb 
részben 
dinamikus) 

a parkerdő a Kétöles-patak-
völgyében terül el, a 
napelempark a völggyel 
ellentétes oldalra lejt; az 
elkülönülő domborzat és a 
parkerdő, valamint a 
napelempark közötti 
erdőterületek takaró hatása 
miatt a tervezett létesítmény 
egyáltalán nem lesz látható 

nincs 
látványkapcsolat 

Szarvas-

kereszt 
min. 95 m 

a feszülethez 
látogatók 
(néhány száz 
fő/év) 

statikus 

egyedi tájértéknek minősülő 
tájelem, ami a közút Ny-i 
oldali bevágás rézsűjének 
tetején található, a tervezett 
napelempark felé néz, 
azonban a köztük lévő 
masszív, zárt erdősáv miatt 
a napelempark még a 
növényzet lombtalan 
állapotában sem lesz látható 

nincs 
látványkapcsolat 

 

Dinamikus látvány: főként közlekedési nyomvonalakon a sebesség függvényében változó 
vizuális élmény, a dinamikus képváltások összességéből leszűrt táj- és térélmény jellemző erre a 
nézőpontra. A dinamikus látvány a közúton haladó járműből (személy- és tehergépjármű, 
motorkerékpár, kerékpár) és gyalogosan is érzékelhető. Statikus látvány: helyhez kötött 
nézőpont. 
Az útfásítások, a spontán megtelepedett fás–cserjés állományok és a környező üzemtervezett 
erdőterületek a láthatóság legnagyobb befolyásoló tényezői, hiszen ezek a napelempark 
láthatóságát még a 300 méteren belüli közvetlen előtérben is helyenként teljesen lehetetlenné 
teszik. A tervezett napelempark helyének és környezetének tájesztétikai–tájképvédelmi 
sajátosságait, valamint láthatóságát egy légifotóba (GoogleEarth) szerkesztett térképkivágattal 
mutatjuk be (1. térkép): 
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13. számú ábra: A tervezett napelempark láthatósági vizsgálata 

  
 

Jelmagyarázat 

fekete poligon ................................... A napelempark tervezett telepítési helyszíne 
szaggatott- és pont vonal .................. A napelemparktól való távolság izovonala (100 m-enként) 
vastag fekete vonal ........................... Jelentős közlekedési pálya (közút) 
magenta kitöltés ................................ A napelempark láthatósági területe 
narancssárga kitöltés......................... Motokrossz pálya területe 
zöld kitöltés ...................................... Erdőterületek 

(1) ............................................. Mezőgazdasági területek 
(2) ............................................. Sümeg–tapolcai közút 
(3) ............................................. Motokrossz pálya 
(4) ............................................. Trianoni emlékerdő és Feszenkó parkerdő 
(5) ............................................. Szarvas-kereszt 

 

A 13. sz. ábrából kiolvasható, hogy a napelempark közvetlen előtérként és közeli előtérként (azaz 
500 méteren belül) való láthatósága csupán a közvetlen közelben található tájrészletre, a Sümeg–
tapolcai közút rövid szakaszára és a környező mezőgazdasági területekre terjed ki. Más részeken 
a szomszédos vagy közeli fásítások és erdőterületek a napelempark látványát akadályozzák vagy 
lehetetlenné teszik. A láthatóság területét, ahol a tervezett napelempark uralkodó tájelemként 
jelenik meg vagy min. közepes látványváltozást okoz, mintegy 9 hektárra becsüljük, melyből 
mintegy 8,5 hektár mezőgazdasági terület (többnyire a napelempark ingatlancsoportját képező 
kaszáló). 
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Tájképvédelmi összegzés 
A tervezett létesítmény látványának legfőbb tényezői (domborzat, kitettség, határoló zöldsáv és 
erdőterületek) a létesítmény kiépítése és üzemeltetése során továbbra is megmaradnak, illetve a 
kedvező látványhatás fokozható a meglévő fás növényzet megtartásával és új őshonos fák, 
cserjék ültetésével. Így a tervezett létesítmények tájképben történő megjelenése kedvező lesz, 
jelentős tájképvédelmi konfliktust nem okoz. 
 

4.2.7. TÁJVÉDELMI ÁLLAPOT 
 

Természetvédelmi jelentőség 
A településrendezési eszközök módosításával érintett településrész természetvédelmi 
szempontból a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának illetékességi területén található. 
A tervezett napelemparkok területén nincs védett érték. A védett értékeket a következő 
térképvázlattal ábrázoljuk: 
 

14. számú ábra: Védett területek a vizsgált tájrészletben (FORRÁS: OKIR.HU) 

 
 
Jelmagyarázat 

vörös poligon .................... A napelempark tervezett telepítési helyszíne 
kék kitöltés ........................ Uzsai-erdő különleges természetmegőrzési Natura 2000 terület 
lila kitöltés ......................... Országos Ökológiai Hálózat – magterület 
bézs kitöltés ....................... Országos Ökológiai Hálózat – pufferterület 

 
A beruházás nem érint országos és helyi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló és 
Natura 2000 területet, illetve azoknak nem része. Védett és Natura 2000 területek a tervezett 
beruházási terület 1,8 km-es környezetében nincsenek. A nagy távolság, a domborzati tagolódás, 
a tájhasználat (közeli közút, nagy területű szántók, motocross pályastb.) és a meglévő növényzet 
miatt a beruházás létesítése és üzemeltetése védett területek értékes társulásait és fajait nem 
érinti, rájuk hatással nincs. 
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Országos Ökológiai Hálózattal való kapcsolat 
Az érintett ingatlanok nem képezik az Országos Ökológiai Hálózat részét. A min. 180 méterre 
ÉNy-ra található magterület és a min. 210 méterre ÉK-re található pufferterület kijelölésének 
kritériumait a beruházás létesítése és üzemeltetése jelentősen nem befolyásolja, mert az Országos 
Ökológiai Hálózat elemein területigénybevétel nem történik és a távolság is nagy. A tervezett 
napelempark kiépítése és üzemeltetése az ökológiai hálózat fenti elemeinek ökológiai állapotát 
nem érinti, azokat károsan nem befolyásolja, rájuk nézve veszélyt vagy kockázatot nem jelent. 
 

4.3. A TERVEZÉSI TERÜLETEN FENNÁLLÓ KÖRNYEZETI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK LEÍRÁSA 

ÉS MINDEZEK VÁRHATÓ ALAKULÁSA, HA A TERV NEM VALÓSULNA MEG 
 

A tervezési terület esetében fennálló környezeti konfliktusról a konkrét helyszín esetében nincs 
tudomásunk, azonban a kicsit tágabb környezetben fellép mind a közúti közlekedés, mind a 
közeli versenypálya zajterhelése.  
 
A tervezett beruházás esetében környezeti konfliktus két környezeti elem esetén jelentkezhet: 
 

•  Felszín alatti közeg védelme: 
o A tervezési terület Ny felől határos felszíni karsztos területekkel. Így a beruházási 

területen végzett  bármiféle tevékenység, akár az építéshez, akár az 
üzemeltetéshez kapcsolódóan nem okozhatja a felszín alatti közeg szennyezését. 

•  Tájképvédelem: 
o A tervezési terület és környezete fasorokkal, erdőkkel körbe vett mezőgazdasági 

terület, amely területhasználat egyben a táj meghatározó elme is. A tervezett 
területhasználat a meglévőhöz képest jelentősen különbözik, így a tájba illesztésre 
a lehetőségekhez képest nagy hangsúlyt kell fektetni. 

o A beruházás elmaradása esetén a már felhagyott szántó erőteljes cserjésedésére 
kell számolni, majd évtized múlva özönfajokkal erősen fertőzött, száraz tölgyes 
jellegű erdő vagy akácos kialakulása várható. A szántóföldi művelés folytatására 
jelenleg nem látunk garanciát. 

 

4.4. A TERV MEGVALÓSULÁSÁVAL KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE KÖRNYEZETI HATÁST 

KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK 
 

A felülvizsgálat során tervezett változás módosítja a már meglévő szabályozást, az általános 
mezőgazdasági övezet (Má0) az érintett ingatlanok esetében különleges beépítésre nem szánt 
napelempark területté (KbNe-2) módosul. 
 
A jelenlegi területhasználat mezőgazdasági művelés – szántóföldi gazdálkodás, ezt váltja fel a 
napelem park, mint energia termelő terület, így új területhasznált alakul ki. 
 

4.4.1. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK KÖZVETLEN IGÉNYBEVÉTELE, VAGY KÖRNYEZETTERHELÉS 
 

A megjelenő új területhasználat környezeti elemenként az alábbi igénybevételekkel jár, illetve 
terheléseket okozhatja: 
 

Levegő 
Levegő igénybevételt kizárólag a napelempark telepítése jelent, az ekkor fellépő terhelés a 
talajmunkálatokból származó kiporzás, illetve a munka- és szállítógépek közlekedéséből eredő 
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légszennyezőanyag kibocsátások. A levegőterhelés az építési munkálatok befejeztével 
megszűnik. 
 

Talaj 
A talaj esetében minimális igénybevételt a napelemtáblák rögzítéséhez szükséges talajcsavarok 
behajtása jelent, illetve az inverterek és trafóállomások közötti kábelfektetések. A talajcsavarok 
nem végleges elhelyezésűek, szükségesetén azok a talajból kihajthatók. A földkábelek fektetése 
során talajbolygatás csak vonalak mentén kisebb mélységben történik, a kitermelt talaj az 
elkészült árokba később visszatemetik. 
 

Az üzemeltetés további fázisai talajigénybevétellel nem járnak. 
 

Vizek 
A vizek csak közvetetten érintett környezeti elem, az építés során az építőmunkások kommunális 
vízfogyasztásával kell számolni, illetve kisebb mennyiségű építési (betonozáshoz szükséges) 
vízfelhasználással. Ezen igények palackos, illetve tartályos vízzel biztosíthatók. 
Az építési fázisban szennyvíz kommunális célú vízfelhasználásból (dolgozók) származik, ennek 
gyűjtése mobil WC-kel oldható meg. 
 

Az üzemelés további vízigényvétellel, a lefolyási viszonyok megváltozásával nem jár. 
 
Hulladék 
Az építés fázisában kisebb mennyiségű vegyes építési, bontási hulladék keletkezésével kell 
számolni, ennek gyűjtése konténerekkel környezetszennyezést kizáró módon oldható meg. 
 

Az üzemelés hulladéktermeléssel nem jár, a napelem táblák közötti terület időszakos 
kaszálásából származó kaszálékot a területen elterítik. 
 

Zaj- és rezgés 
Az építési munkálatok zajterhelése időszakos, a munkálatok befejeztével az építési zajterhelés 
megszűnik. A terhelés mértéke a beruházási terület környezetében legfeljebb 50 m-es körzetben 
okoz emelkedést, azonban a terület zajtól nem védendő környezetben helyezkedik el. 
 

Az üzemelés alatt külsőtéri zajforrások a napelem táblák közé telepítendő inverterek 
(zajteljesítmény szint 56-64 dB), illetve a transzformátor egységek, amelyek előre gyártott vb. 
transzformátor házban kerülnek elhelyezésre. Ezek zajteljesítményszintje 65 dB körüli. 
 

Ennek alapján a napelem park zajterhelése a beruházási területtől kb.10-15 m-es távolságon túl 
már nem lesz érzékelhető. 
 

Élővilág 
A vizsgált tevékenység értékes élővilágot nem veszélyeztet, fokozottan védett faj élőhelyét nem 
szünteti meg, azok táplálkozó területének megszűnését nem okozza. Védett növényfajt nem 
találtunk és megjelenésükre kicsi az esély. Gyom- és jellegtelen fajok dominálnak. Természetes 
vagy természetközeli élőhely nem szűnik meg és nem sérül. Az élővilágot terhelő hatások csupán 
a beruházás konkrét területén belül érvényesülnek. A tevékenységgel érintett területen a 
biológiailag aktív felület véglegesen nem szűnik meg, a panelelemek alatti területen a gyepfelület 
tovább művelhető. 
A biológiai aktivitás csekély mértékben, csupán a felszínre telepített betontuskók, építmények, 
tartószerkezetek és a transzformátor állomások területe alatt csökken. Más területeken 
megmarad, hiszen továbbra is gyepfelület marad uralkodó. A munkaárkok (földkábelek) esetén 
a biológiai aktivitás a kivitelezés néhány hetes idejére megszűnik, majd a visszatömedékelés és 
a helyreállítás során újra visszaáll az eredeti gyepes állapotba (OC esetén). A beruházás a 
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meglévő domborzati adottságokat nem változtatja meg, a felszíni csapadékvíz lefolyási viszonyai 
változatlanok maradnak. 
A panelekben termelt energiát földkábelen vezetik a transzformátor állomásokig, e miatt a 
telepítési helyszínen sekély árokrendszert ásnak, amibe a földkábeleket fektetik. A rövid (néhány 
hónap) ideig tartó igénybevétel és a munkaárok gyors visszatömedékelése miatt tartós 
károsodásra számítani nem kell, illetve a nyomvonal értékes élőhelyet nem tesz tönkre, nem 
károsít vagy veszélyeztet. 
Az árokásó munkagépek zaj- és légszennyező (kipufogógáz) hatása, illetve taposása csupán 
ideiglenesen és kis felületen érvényesül. A munkagépek kis idejű zajhatására az állatvilág nem 
reagál elvándorlással. A visszatömedékelés során a munkagép kanalával tömörítést kell végezni, 
hogy a felszín kiemelkedése minél kisebb legyen és minél gyorsabban visszaálljon a kitermelt 
anyag eredeti tömörödési foka. 
A beruházás megvalósításához már meglévő szállítási útvonalakat vesznek igénybe. Új útvonal 
nem kerül kijelölésre. A meglévő útvonalakon a beruházás megvalósítása során megnövekedett 
forgalom elviselhetetlen terhet az élővilág számára nem jelent. 
Az ökológiai fényszennyezés alatt lényegében a mesterséges fények élőlényekre gyakorolt káros 
hatását értjük, amely élettereik minőségromlásához vezethet. Ezen belül beszélhetünk a 
napelemek által kibocsátott poláros fényszennyezésről, ami annyit jelent, hogy a napelemek 
felületéről bármely szögben nézve a visszavert fény színe más és más lehet. A poláros 
fényvisszaverődés a vizsgált rovarok közül legfőképpen a vízi rovarokra lehet káros hatással.  
A polarizáció megszüntetése többféle módon lehetséges. A felület érdesítésével, vagy világosabb 
felületszín alkalmazásával kielégítő eredményt kaphatunk. A legjobb megoldást azonban a 
depolarizáló rács jelentheti. Ez egy 1–2 mm széles csíkokból álló rács, amely minél sűrűbb 
rácsmintával rendelkezik, annál kevésbé polarizálja a fényt, így a polarotaktikus rovarokat sem 
vonzza annyira. A kutatások során megfigyelték, hogy a napelemtáblák a vízirovarok számára 
akkor nem vonzóak, ha a felületükön fehér csíkokból álló, a visszavert fényt depolarizáló 
rácsmintázat található. Erősen és vízszintesen polarizáló tesztfelületekkel igazolták, hogy ha 
ezeket olyan fehér rácsozattal látjuk el, amely az egységes fényes, fekete felületet kisebb-
nagyobb mértékben fölaprózza, akkor ezekre akár harmincszor kevesebb vízi rovar száll le, mint 
az azonos felületű rácsozatlan tesztfelületekre. E fölfedezés következtében megállapítható, hogy 
a poláros fényszennyezésük miatt a rovarok számára ökológiai csapdát képező napelemtáblák és 
napkollektorok egy depolarizáló felületi rács hatására elveszítik a vízi rovarokra gyakorolt 
vonzóképességüket. A fentiek alapján a vízirovarokra esetleges kedvezőtlen hatást a 
megépítendő napelemes erőmű nem jelent. A közelben jelentős vonulási útvonal és vízfelület 
nem található, ami miatt a vízkedvelő rovar- és madárfajokat a napelemes park poláros fénye 
vonzaná. 
A panelelemek még két környezeti tényezőn keresztül hatnak a meglévő növényzetre: 

1. Leárnyékolás 
2. Csapadékvíz 

ad. 1. A panelek az alattuk lévő növényzetet leárnyékolják. A meglévő teljes benapozottság 
helyett árnyékos és félárnyékos viszonyok alakulnak ki, melyet a napfényigényes meglévő fajok 
hosszú távon elviselni nem tudnak/nem fognak és fokozatosan (néhány év alatt) kipusztulnak 
vagy állományok a panelek alatt jelentősen lecsökken. A félárnyéktűrő/árnyéktűrő fajok 
maradnak meg illetve terjednek el és lesznek uralkodók a panelek alatt. A panelek árnyékoló 
hatása miatti teljes növényzetpusztulásra azonban nincs esély, a felszínt továbbra is növényzet 
fogja borítani. A nyári forróságok idején az árnyékoló hatás érvényesülése kedvezően hat a 
növényzetre és a kisebb állatfajokra (ízeltlábúak, hüllők, kisemlősök). 
ad. 2. A panelek a csapadékvizet saját felületükön elvezetik, e miatt egyrészt a panelek alatti 
területekre nem hullik csapadék, másrészt az összegyűjtött csapadékvíz a panelek mellett 
csapadékvíztöbbletet idéz elő. Ennek következtében a panelek alatti terület szárazabbá válik, 
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másrészt a panelek alja melletti területen nedvesebb viszonyok alakulnak ki, amit az 1. pontban 
említett árnyékhatás kompenzál (azaz a leárnyékolt részeken vízvisszatartás valósul meg, a 
benapozott részek pedig gyorsabban kiszáradnak). A felszínt borító lágyszárú növényzet a víz- 
és árnyékviszonyokhoz alkalmazkodik, a növényzet borítottsága várhatóan nem változik, nem 
lesznek nudum (növényzet nélküli) foltok, területek a panelok alatt sem. 
A nedvesítő hatás csapadékszegényebb időszakokban is előfordulhat, mert a hajnali pára a nagy 
síkfelszíneken lecsapódik majd egy része a talajba szivároghat, másik része pedig az elpárolgás 
révén párásítja a közvetlen légrétegeket. A nedvesebb talajrétegek kipárolgása pedig főleg a 
melegebb időszakban kondicionáló hatású lehet a közvetlen környezetre. 
A napelemes erőmű fentiekben kifejtett „nedvesítő”, „szárító” és „árnyékoló” hatása napi 
ciklusokban ismétlődik, de az időjárás-változások, az évszakonkénti különbségek is 
befolyásolhatják a lokális állapotokat. A napi szintű változások a tűrőképesebb, kozmopolita 
növény- és állatfajok egyedeinek kedveznek. 
 
 

Tájvédelem 
A napelempark építésével a vizsgált tájrészlet tájképi értékei csupán közvetlen előtérben, a 
láthatóság területén változnak, de ennek a területnek a mérete csupán mintegy 9 hektár, a vizsgált 
tájrészlet méretéhez képest elhanyagolható nagyságú és többnyire mezőgazdasági területekre 
terjed ki a határoló erdőkön, erdősávokon és a közutat kísérő fásításokon belül. A vizsgált 
tájrészlet takaró növényzete, valamint a nagy távolságok miatt a környék jelentős nézőpontjaiból 
(pl. Balaton, Tapolcai-medence tanúhegyei, Keszthelyi-hegység stb.) a tervezett létesítmény nem 
lesz látható vagy nem jelenik meg hangsúlyos elemként a tájrészletben. 
A tervezett napelempark kis területen, a közeli közút rövid szakaszát kivéve jellemző 
nézőpontoktól nagy távolságra vagy kellően elrejtve, takarva létesül, így a tájhasználat 
optimalizálódik és tájképi szempontból lényeges változás sem prognosztizálható. Összességében 
kijelenthető, hogy 3 hektáros napelempark tervezett létesítése és üzemeltetése jelentős 
tájképvédelmi konfliktust csak a közvetlen közeli tájrészlet közlekedési és mezőgazdasági 
területein okoz, tájesztétikai és tájképvédelmi szempontból optimális helyen létesül. A vizsgált 
tájrészlet jellemző tájképe és táji adottságai továbbra is megmaradnak. 
Nagyságrend és módszer szempontjából beruházó és tervezők törekedtek a táj- és 
természetvédelmi szempontok betartására. A műtárggyal érintett terület, illetve kivitelezés 
területigénye kicsi az érintett tájrészlet kiterjedését alapul véve és természetközeli élőhelyet nem 
érint. Tervezés során beruházó és tervező maximálisan törekedett arra, hogy az elektromos 
földkábel fektetési nyomvonala és a napelempark telepítési helye a lehető legrövidebb 
nyomvonalon, illetve a lehető legkisebb természetben okozott károsítással történjen. A 
helykiválasztás miatt a fent felsorolt negatív tájképi hatások nem vagy nem jellemző módon 
érvényesülnek. Táj- és természetvédelmi szempontból optimális helyen, minél kisebb zavaró 
hatást kifejtve került megtervezésre és tervezik elhelyezni a vizsgált objektumot! A telepítési 
helyszín és a környékének faállománya a tervezett napelempark részleges tájbaillesztését 
szolgálják, amit a fő nézőpont, a Sümeg–tapolcai közút felőli oldalon, azaz a napelempark D-i 
és Ny-i oldalán cserjesáv telepítésével erősíteni javasolt a következő módon: 
A tervezés során kizárólag őshonos, illetve tájhonos lombhullató cserjefajokat alkalmazunk. 
Nem javaslunk alkalmazni nemesített kertészeti változatokat, formákat, fajtákat. A termőhelyi 
adottságok miatt a védőfásításban örökzöld növények alkalmazását nem terveztük. Őshonos 
örökzöld növény a tágabb környezetben nem él. A tervezett védőfásítás esetében örökzöldek 
alkalmazása tájvédelmi és ökológiai szempontból nem támogatható. 
Két őshonos cserjefaj (vörösgyűrű-som és vesszős fagyal) 230 fm hosszan a napelempark 
kerítésén belül a D-i és a Ny-i oldalon 1 db/fm sűrűséggel, ami az extenzív jellegnek megfelel. 
Más részeken cserjesáv ültetésére nincs szükség. A két faj őshonos, sőt tájhonos, a környező 
erdősávokban is előfordul. Felfelé törő hajtásaik nem vagy alig terebélyesednek, a kerítést és a 
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napelemeket nem veszélyeztetik, nem károsítják. Magasságuk 2–4 m, a paneleket nem 
árnyékolják le (éppen e miatt fák ültetése nem javasolt!). 
A tervezett napelempark tájbaillesztésének erősítésére a következő növénykiültetést terveztük: 
 

14. számú ábra: A tervezett napelempark tájbaillesztésének növénykiültetési terve 
(forrás: Tájképvédelmi vizsgálat és növénykiültetési terv Tapolca közigazgatási területén 1.995 

kVA csatlakozási teljesítményű fotovoltaikus (napelemes) kiserőmű létesítése a Tapolca 
külterületi 0198/6,7,8. hrsz-ú ingatlanokon, tervező: Bruckner Attila) 

 

 

Jelmagyarázat 

lila poligon ........................... A napelempark tervezett telepítési helyszíne 
vastag fekete vonal .............. Jelentős közlekedési pálya (közút) 
zöld kitöltés.......................... Tervezett cserjesáv helye 

4.4.2. A MÓDOSÍTÁS KÖVETKEZTÉBEN FELLÉPŐ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 
AMELYEK KÖZVETETT MÓDON KÖRNYEZETI KÖVETKEZMÉNNYEL JÁRHATNAK 
 

A bemutatott módosítás legfontosabb összetevője a megújuló forrásokból történő 
energiatermelés kapacitásának növelése. A növekő energia igények – különösen villamos energia 
– kielégítésére a fosszilis energiahordozók elégetése hosszú távon nem fenntartható. Ezért 
Európa szerte egyre inkább nő a megújuló energiaforrásokra alapozott erőművek – nap, szél, 
hulladék – létesítése. 
 

Így Magyarország számára is fontos, hogy az energia termelésben nőjön a „zöld” energia 
részaránya. 
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4.5. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESETÉN VÁRHATÓ, A KÖRNYEZETET ÉRŐ HATÁSOK, 
KÖRNYEZETI KÖVETKEZMÉNYEK ELŐREJELZÉSE 
 

A 4.4.1. fejezetben bemutatásra kerültek a tervezett módosítás következtében fellépő 
hatótényezők. Az alábbiakban a környezeti elemek bontásában foglaljuk össze a várható 
hatásokat. 
 

Levegő 
A telepítés fázisában a munkagépek és a szállítójárművek kipufogó gázaiból illetve 
porfelverődés következtében várhatók légszennyezőanyag kibocsátások. A munkaterület 
nagysága és a várható munkagép számok alapján a levegőben egészségügyi határérétket 
meghaladó légszennyezőanyag koncentrációk kialakulása nem várható. 
A légszennyezés az építkezés befejeztével megszűnik. 
 

A napelem park üzemelése légszennyezéssel, levegőigénybevétellel nem jár. 
 

Talaj 
Talaj igénybevételre csak az építési fázisában kell számítani, ebben az esetben a talajbolygatás 
csekély mértékű: talajcsavarok behajtása, földkábelek fektetése.  
 

A területhasználat további folytatása során további talajigénybevétel már nem várható. 
 

Vizek 
A tervezett területhasználat módosítás miatt a térség lefolyási viszonyai nem változnak, újabb 
vízigények nem merülnek fel. 
 

Az építés fázisában jelentkező vízigényeket palackos, tartályos vízzel lehet biztosítani. Az építő 
munkások révén keletkező kommunális szennyvizet mobil WC-ben, mobil mosdókban tudják 
gyűjteni, a mobil eszközök bérbeadója heti rendszerességgel gondoskodik ezen eszközök 
ürítéséről, takarításáról. 
 

A napelem park tényleges üzemelése vízfelhasználással nem jár, szennyvíz nem keletkezik. 
 

Hulladék 
Az építés során keletkező hulladékok a megfelelő jogosultsággal rendelkező vállalkozások 
igénybe vételével környezetszennyezést kizáró módon gyűjthetők, kezelhetők, a legtöbb építési 
hulladék további hasznosításra alkalmas anyag. 
 

A napelem park üzemelése minimális hulladékképződéssel jár, a napelem táblák élettartama 15-
20 évre nőtt. így legfeljebb egy-egy elektronikai alkatrész cseréjére kell számítani éves szinten. 
 

A napelem park üzemeltetése állandó emberi jelentélet nem igényel, így kommunális hulladék 
képződésével sem kell számolni.  
 

A terület kaszálásából származó zöldhulladékot a helyszínen elterítik, azt nem szállítják ki a 
területről. 
 

Zaj- és rezgés 
Az építési munkálatok zajterhelése csak időszakos, tekintettel az építési munkálatok jellegére, 
rendkívüli zajterhelésre ebben a fázisban nem kell számítani, azaz zajterhelési határérték túllépés 
nem lesz. 
 

Az üzemelés során az elektronikai egységek (inverterek) zajterhelése alacsony, a transzformátor 
egységek előre gyártott vb. transzformátor házban lesznek, így a környezet felé történő 
zajlesugárzás is alacsony.  
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A zajvédelmi hatásterület csak az egyes elektronikai alegységek körül lesznek meghatározhatók, 
kb. 10-15 m sugarú körben, így összemetsző hatásterület nem határozható meg. 
 

Élővilág 
 
A beruházás során a területet egészét borító OC (Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és 
magaskórósok) vegetációk a napelempark kialakításának helyszínén bolygatva lesznek, de az 
OC élőhely változatlanul megmarad és természetessége sem romlik. A napelempark 
talajfelszínét javasolt továbbra is gyepfelületként hasznosítani, kaszálni és/vagy juhokkal 
legeltetni. Összeségében megállapítható, hogy a beruházás létesítése és üzemeltetése nem okoz 
kárt, illetve nem befolyásolja a következőket: 

 a szaporodási helyek, fészkelőhelyek, pihenőhelyek, táplálkozóhelyek, vonulóhelyek 
nyugalmát 

 az egyedek állományai közötti szabad mozgás meglétét 
 az egyedek és élőhelyek fennmaradásához szükséges egyéb környezeti tényezők – 

különösen a táplálékállatok vagy -növények, talajszerkezet, vízháztartás, 
mikroklimatikus tényezők fennmaradása – fennállását 

 az állománylimitáló tényezők változásait 
 a ragadozók állományának növekedését. 

Védett növényfajt vagy értékes növénytársulást a vizsgált beruházási területen és annak várható 
vagy becsült építési és üzemeltetési hatásterületén nem találtunk. Ezek megjelenésére 
potenciálisan alkalmas élőhely a beruházás létrehozása során nem szűnik meg illetve nem sérül. 
Védett állatfajok előfordulása a szántóföldi és jellegtelen száraz gyepek környezetben gyakori 
énekesmadarak (mezei pacsirta, mint fészkelő; egerészölyv, vörös vércse, pintyfélék, mint 
táplálkozó fajok) megjelenésére korlátozódik, melyeknek jelentős fészkelő- és táplálkozóhelye 
a beruházás során nem szűnik meg, mivel életfeltételeiket (fészkelés, táplálkozás, rejtőzködés) a 
változatlanul megmaradó környező szántókon, valamint a napelempark gyepesített felszínén 
továbbra is megtalálják. 
2019–2022. évek között, azaz negyedik éve végzünk biomonitoring vizsgálatot a tervezett 
tapolcai napelemparktól ÉÉK-re mintegy 15 km-re lévő pusztamiskei napelempark területén, 
ahol számos madárfaj használja táplálkozásra, pihenésre és vélhetően szaporodásra is 
napelempark gyepesített felszínét és annak tájelemeit (kerítés, panelcsúcsok, oszlopok stb.) 
vártaként használják, köztük olyan fajok is, mint a kakukk, az egerészölyv, a vörös vércse, a 
búbos banka stb., a gyakori fajok közül leggyakrabban a barázdabillegető, a hantmadár, a 
cigánycsuk, a tövisszúró gébics, a mezei veréb és a citromsármány. 
A napelempark területén a biológiailag aktív felület és a talajélet megmarad, így a védett fajok 
számára táplálékállatot biztosító rágcsálók (főként a mezei pocok) populációi is életképesek 
maradnak. 
 
Táj 
A vizsgált területet jelenleg nem természetközeli állapotú növényállomány fedi. A tervezett 
beruházás védett vagy értékes tájelemek (pl. templomtorony, várrom, sziklaszirt stb.) látványát 
nem korlátozzák, nem veszélyeztetik. Tájképvédelmi szempontból értékes terület a közelben 
nincs. Nincs kilátópont, kilátóhely, épített kilátó. A beruházás során a tájszerkezet jelentős 
mértékben nem változik, a tájrészlet karakteres elemei és azok tájképben betöltött szerepe 
továbbra is megmarad. 
A beruházás és hatásterülete nem érint országos és helyi jelentőségű védett természeti területet, 
illetve Natura 2000 területet, az Országos Ökológiai Hálózat elemeit, valamint ex lege védett 
területet vagy értéket, ezért a beruházás az említett védett területekre nincs hatással. 
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A vizsgált tevékenység a szomszédos tájhasználatokat nem szünteti meg, illetve nem korlátozza. 
Az élővilág jelentős, nagyarányú elvándorlása, táplálkozási–fészkelési lehetőségeinek 
korlátozása nem valószínűsíthető. A tevékenység a szomszédos tájhasználatokra jelentős zavaró 
hatással nincs. 

 
* * * 

 

Összefoglalóan a tervezett módosítás jelentős mértékű környezeti hatásokkal nem jár, a 
várható hatások lokális jellegűek, a hatásterületet a láthatóság alapján a tájképi 
hatásterület határozza meg. 
 

5. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓAN FELLÉPŐ 

KÖRNYEZETRE KÁROS HATÁSOK ELKERÜLÉSÉRE, CSÖKKENTÉSÉRE VAGY 

ELLENTÉTELEZÉSÉRE, MONITORINGOZÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLATOK 
 

Az előző fejezetekben bemutatottak alapján a terv megvalósítása nem jár jelentős környezeti 
hatásokkal.  
 

A bemutatott módosítás legfontosabb összetevője az új területhasználat megvalósítása, azaz a 
napelem park létesítése.  
 

Körültekintő telepítéssel, tervezéssel a várható hatások még tovább mérsékelhetők. A 
telepítés/tervezés szempontjából környezeti elemenként az alábbi javaslatokat tartjuk kiemelten 
fontosnak, tekintettel a tervezési területen fennálló korlátozásokra. 
 

5.1. A VÁRHATÓ HATÁSOK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK 
 

Levegőminőség-védelem 
•  Körültekintő tervezéssel optimalizálni kell a munkagépek/szállítójárművek mozgását, azt 

a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani a kibocsátások minimalizálása érdekében. 
 

Talajvédelem 
•  Talajvédelem szempontjából az erózió mérséklése érdekében javasoljuk a teljes napelem 

park területének füvesítését. 
 

Vizek védelme 
•  Vízvédelmi szempontból a tervezett területhasználat módosítás nem releváns. 

 

Hulladékgazdálkodás 
•  A napelem park üzemeltetése során keletkező hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen kell 

gyűjteni, azokat nyilvántartásba kell venni, illetve a keletkezett mennyiségekről éves 
bevallást kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság felé. 

•  A hulladékok elszállítására csak a szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel 
rendelkező vállalkozással lehet szerződést kötni. 

•  Munkahelyi gyűjtőhelyen tárolt hulladékokat legalább félévenként ki kell szállíttatni. 
•  A munkahelyi gyűjtőhelyet csak olyan módon lehet kialakítani, hogy veszélyes anyag 

még havária helyzetben se juthasson ki környezetbe. 
 

Zaj- és rezgésvédelem 
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•  Mind az építési, mind az egyéb üzemi tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a zajtól 
védendő létesítményeket határérték feletti zajterhelés ne érhesse. 

•  Körültekintő tervezéssel optimalizálni kell a munkagépek/szállítójárművek mozgását, azt 
a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani. 

 

Élővilágvédelem és tájvédelem 
A tervezett, illetve javasolt, a beruházás révén bekövetkező kedvezőtlen hatások enyhítését, 
csökkentését, mérséklését szolgáló további intézkedések a következők: 
 
Létesítés (építés, kivitelezés) során: 

•  kizárólag nappali, természetes fénynél végzett munkavégzés 
•  csapadékmentes időben a kiporzás hatásának csökkentése miatt a szállítóutak és a 

munkaterületek locsolása 
•  építési terület minimalizálása, építés közbeni lehatárolása 
•  minél gyorsabb árokásás, vezetékfektetés és a munkaárkok visszatemetése 
•  a munkavégzés száraz időben, nem felázott talajviszonyok között történjen, hogy 

munkagépek közlekedése során a talajba történő bemélyülés minél kisebb legyen 
•  az árkok betemetésére csak az árkokból kikerülő talaj használható, más helyről származó 

talajjal történő visszatemetés tilos 
•  a nyitott munkaárkokat legalább naponta, és a betemetés előtt még egyszer ellenőrizni 

kell és az esetlegesen bele került védett állatfajok egyedeit (kétéltűek, kisemlősök stb.) 
kíméletesen el kell távolítani és az építéssel nem érintett területre áthelyezni 

•  a talaj, illetve a talajban található élővilág védelme miatt a munkaárok kiépítése esetén a 
felső, humuszban gazdag talajréteget az altalajtól külön kell az árok mellé ideiglenesen 
deponálni, illetve lezárásként visszatölteni (azaz nem a munkaárok aljába); így elérhető 
a kivitelezés során sérült felület természetes úton történő regenerálódása minél 
gyorsabban, akár néhány hónap alatt végbe menjen 

•  a talajfelszín gyepfelületként történő kezelése, hasznosítása javasolt. 
 

Megvalósítás (üzemeltetés) során: 
•  gyepfelület rendszeres nyírása (évente min. kettő alkalommal), invazív fajok (pl. magas 

aranyvessző) betelepülésének megakadályozása 
•  vegyszeres gyom- és sarjirtás tilalma 
•  a panelek vegyszeres lemosásának tilalma, mivel a felszínre jutó víz a növényzetet 

kipusztíthatja, illetve károsíthatja. 
 
A tervezett módosítás után épülő építmények létesítésének és üzemeltetésének részletes hatásait 
már a kész építési engedélyezési tervek ismeretében szükséges vizsgálni. A tervezéskor nagyon 
fontos a tájvédelem követelményeinek való megfelelés, a tájbaillesztés segítésére tervezett 
növénykiültetés megvalósítása és annak gondozása, a térség szín- és formavilágához történő 
igazodás; az építmények funkciói csak a tervezett funkciókat, célokat szolgálhatják. Tervezési 
fázisban ajánlott a tájvédelem követelményeinek való megfelelés érdekében a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Parkkal és a természetvédelmi hatósággal történő folyamatos egyeztetés, konzultáció. 
 

5.2. MONITORING JAVASLATOK 

 
A tervben a kijelölt fejlesztések, területhasználati módosítások csekély környezeti hatásokkal 
járnak/járhatnak. A várható hatások kiterjedése valószínűleg nem lépi át a tervezési terület 
határát.  
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A bekövetkező hatások megfigyelése érdekében az alábbi javaslatokat tesszük: 
•  A tervben foglaltak környezeti hatások rendszeres felülvizsgálata javasolt legalább 5 

évente. 
•  A terv következő felülvizsgálatának elvégzése során javasolt kitérni a korábban 

jóváhagyott tervben foglaltak hatására, az azóta bekövetkezett változásokra. 
 

6. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ 
 

A HÉSZ tervezett módosítása során a tervezési terület területhasználati jellege általános 
mezőgazdasági területhasználatról (Má0) különleges beépítésre nem szánt napelempark területté 
(KbNe-2) módosul. Az új övezet célja napelemes erőmű létesítése. 
 

A pontosított részletszabályok gondoskodnak arról, hogy a környezetvédelmi, természetvédelmi 
érdekek maximális figyelembevétele mellett a kívánt területfejlesztés is megvalósítható legyen. 
 

Az elvégzett környezetértékelés alapján a tervezett módosítás jelentős környezeti hatásokkal nem 
jár, körültekintő tervezéssel, üzemeltetéssel a környezet hatások tovább mérsékelhetők. 
 

A települési terv időszakos felülvizsgálata alatt ezen módosítás hatásait is vizsgálni, 
felülvizsgálni szükséges. 
 
 

Tapolca, 2022. december 5. 
 



Tapolca 
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TÁJKÉPVÉDELMI VIZSGÁLAT ÉS NÖVÉNYKIÜLTETÉSI TERV 
 

Tapolca közigazgatási területén 1.995 kVA csatlakozási teljesítményű fotovoltaikus (napelemes) kiserőmű 
létesítése a Tapolca külterületi 0198/6,7,8. hrsz-ú ingatlanokon 

 
 

ELŐZMÉNYEK 
 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály FE/MMBO/02837-16/2022 ügyiratszámú végzésében a City 
Premium Services Kft. (7634 Pécs, Szentlőrinci út 15. 8. ép.) részére a Tapolca 0198/6, 0198/7 és 0198/8 hrsz.-ú 
ingatlanokon tervezett 1995 KW teljesítményű napelemes kiserőmű építési engedélye ügyében kérelmezőt az 
alábbi hiányosság pótlására szólította fel: „2. A hiánypótlás keretében benyújtandó dokumentum:2.1. Kérem, 
szíveskedjen megküldeni a VE/30/06110-41/2022. iktatószámú előzetes vizsgálati eljárást lezáró döntésben 
rögzített az erőmű tájba illesztését elősegítő tájépítészeti tervdokumentációt. A hiánypótlás benyújtásának 
határideje: jelen végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül.” A végzést kérelmező 2022. szeptember elsején 
vette kézbe, a határidő így 2022. szeptember 9 lett. A fenti hiánypótlásii tervdokumentáció elkészítésére a 
megbízást 2022. szeptember 2-án kaptam kérelmező képviselőjétől.  

 
A VIZSGÁLAT MÓDSZERE 
 

A megbízás szerint tájépítészeti szakmai szempontból a vizuális hatásokra fókuszálva elemeztük a 
tervezett tájelem telepítésének ökológiai és tájesztétikai hatását, tájképi megjelenését, a látványváltozás mértékét 
és hatásait. A vizsgálati dokumentációban összefoglaltuk a helyszínelés során tapasztaltakat és feldolgoztuk a 
rendelkezésünkre álló terveket, adatbázisokat. 

A tájvédelmi szakmai szempontból történt felmérésben a konkrét tervezési területet, valamint annak 
mintegy egy km-es körzetét vizsgáltuk. A helyszíni szemlén kiderült, hogy a vizsgált tájrészlet változatos 
domborzati–tájhasználati adottságai miatt egy km-nél nagyobb távolságból a létesítmény nem, vagy csak 
elhanyagolható mértékben fog látszani, ezért érdemesnek tartottuk ezt a lehatárolást. 

A tájba illesztés megítéléséhez szükséges a beruházás közvetlen környezetében lévő létesítmények, 
tájhasználatok áttekintése. Ennek révén megállapítható, hogy a tervezett beruházás jellege, területigénye, tájképet 
befolyásoló építményei milyen mértékben alkalmazkodnak a helyi adottságokhoz. A meglévő tájjelleg vizsgálata 
éppen azt a célt szolgálja, hogy megállapíthassuk mekkora mértékű változást okoz a beruházás a tájban. Ennek 
áttekintése nem egyenértékű a létesítmény láthatóságának, látványban történő megjelenésének modellezésével, 
hanem árnyaltabban, a komplex tájvédelmi szemlélet alkalmazásával elemezzük az adott beruházásnak a tájra 
gyakorolt jövőbeni hatásait. 

 
 

ALAPADATOK 
 

A vizsgálat célja 

Jelen dokumentációban feltártuk a meglévő táj- és természetvédelmi adottságokat, vizsgáltuk a növényzet 
természetességét, az élővilág változatosságát, valamint a vizsgált tevékenységnek a tájképre gyakorolt hatását. 
Vizsgáltuk továbbá, hogy a tervezett tájelem a környezetbe hogyan illeszkedik, mennyire és milyen területekről 
látható és a tájképet milyen módon változtatja meg. Feltártuk a meglévő tájhasználat típusait, a tájképben 
meghatározó tájelemeket, a morfológiai adottságokat, valamint a beruházás tájképre gyakorolt hatását és a tájba 
illesztéséhez szükséges beavatkozások körét. A terepi vizsgálat (helyszínelés) ideje: 2022. szeptember 5. A 
helyszíneléskor a vegetáció jól vizsgálható volt, az időjárási körülmények kedveztek (tiszta, száraz, 
csapadékmentes, szélcsendes, napos idő). A helyszíni szemle idején a növényzet a vegetációs időszakban, teljes 
lombozatban volt, a növényzet takaró hatása teljes mértékben érvényesült. A megfigyeléshez és dokumentáláshoz 
a következő eszközöket használtuk: Tento 7x50 mm-es kézitávcső és Nikon Coolpix P510 42x zoom digitális 
fényképezőgép. A vizsgálati dokumentációban összefoglaltuk a helyszínelés során tapasztaltakat és feldolgoztuk 
a rendelkezésünkre álló terveket, adatbázisokat. 

A helyszíni vizsgálatokat drónnal készült felvételekkel nem egészítettük ki, mivel a drón által olyan valótlan 
nézőpontot kapunk, ahonnan a létesítmény sem a meglévő állapotában, sem a beruházás után ember számára 
nem vagy csupán nagyon szűk réteg (kisrepülők) számára látható. 
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Tájhasználat 

Fogalommeghatározás: a tájhasználat a tájpotenciál adottságainak társadalmi célú igénybevétele. A 
tájpotenciál a táj teljesítőképessége, amelynek alkotói az adott tájegység egymással kölcsönhatásban álló 
ökológiai, ökonómiai és tájképi potenciáljai. A tájpotenciál kifejezi a tájhasználat lehetséges mértékét, azt, hogy 
egy táj milyen mértékben alkalmas a társadalom sokrétű igényeinek kielégítésére. Más megfogalmazás szerint a 
tájhasználat a természetes rendszerekbe való olyan mesterséges, antropogén beavatkozás, amely a természet 
adta lehetőségeket tudatos, célirányos, egyéni vagy közösségi célok szolgálatába állítja. 

A tervezett napelempark telepítési helyszíne Veszprém megye Ny-i részén, Tapolca Város külterületén, a 
településtől ÉNy felé, a Sümeget Tapolcával összekötő közút K-i oldalán található. A telepítési helyszín nem védett 
területen található, azonban tájképvédelmi övezet határán terül el. 

A vizsgált terület mezőgazdasági tájhasználat (kaszáló) alatt álló ingatlanokon, közlekedési (közúti), 
erdőgazdasági, sporttevékenységgel (motokrossz) érintett és intenzíven művelt mezőgazdasági tájhasználatokkal 
jellemezhető térségben található, azaz többféle használatú tájrészletben helyezkedik el. A tájrészlet fás 
növényzete, az útfásítások, a nyomvonalas létesítmények (földutak, mezsgyék) mellett többnyire spontán nőtt 
erdőterületek, -foltok, -sávok óriási szerepet kapnak a napelempark tájbaillesztésében. 

A napelempark építési munkái a környező, leginkább mező- és erdőgazdasági tájhasználatokat 
elsősorban a szállító járművektől és a földmunkát, valamint az összeszerelést végző munkagépektől származó zaj- 
és légszennyezéssel terhelhetik, de a környező tájhasználatok változatlan módon tovább művelhetők, valamint az 
építés során várható környezeti terhelés is rövid idejű és csekély. 

 
Tájképvédelmi övezet 

Fogalommeghatározás: Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 2018. évi 
CXXXIX. törvényt kiegészítő 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet A területrendezési tervek készítésének és 
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 3. melléklete szerint. A tájképvédelmi övezetbe a hivatkozott törvény 
szerint a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása, változása 
következtében kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a táj látványa szempontjából sajátos és 
megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak. 

A telepítési helyszín a fent megfogalmazott tájképvédelmi övezet határán található. Tapolca 
közigazgatási területének ÉNy-i része tartozik a tájképvédelmi övezethez. Az érintett tájképvédelmi övezet Tapolca 
és Sümeg Városok között több ezer hektárra, több település közigazgatási területére kiterjed és magában foglalja 
a többnyire erdővel borított alacsony dombsági területeket. 

 
 

TÁJESZTÉTIKAI- ÉS TÁJKÉPVÉDELMI VIZSGÁLAT 
 

Tájba illesztésnek a létesítményeknek, az építményeknek a táji adottságok messzemenő 
figyelembevételével történő, funkcionális és esztétikai szempontok szerinti, azaz tájértéknövelő célú elhelyezését 
és környezetalakítását értjük. (CSEMEZ, 1996). A művi létesítmények tájba illeszkedésének vagy tájidegen voltának 
megítélése az egyéni és koronként változó ízlés kérdése. A tájba illesztésnek, illeszthetőségnek korlátjai vannak. 
A fáknál magasabb építményt nehéz vagy lehetetlen tájba illeszteni. Az ilyen esetekben teljes tájba illesztésről 
(eltakarásról) nem, csupán részleges tájbaillesztésről vagy az elhelyezésnél a táji adottságok figyelembevételéről 
beszélhetünk. 

A tervezési terület közvetlen látványkapcsolatban áll már meglévő közlekedési (Sümeg–tapolcai közút, 
külterületi mellékutak), illetve mező- és erdőgazdasági használatú tájrészletekkel. A közeli közlekedési pályáról a 
látvány dinamikus (menet közbeni) látványként fog érvényesülni a közút rövid szakaszán. 

Általánosságban elmondható, hogy a műtárgyak tájba illesztése érdekében olyan megoldások 
preferálhatók, melyekkel látványterhelő hatásuk csökkenthető, esztétikai megjelenésük javítható. Ennek ellenére 
le kell szögeznünk, hogy a teljes tájba illesztés, a tervezett létesítmények teljes eltakarása a legtöbb esetben nem 
lehetséges. A létesítmény tájba illesztését a tájrészlet meglévő növényállományai és közutat kísérő facsoportok 
részben biztosítják. A további tájba illesztésre erőfeszítéseket tenni a közúton közlekedők számára javasolt. 

Tájképvédelmi szempontból értékes terület 300 méteren belül nincs. Legközelebb a Kétöles-patak 
ligeterdőkkel kísért területe sorolható a tájképileg értékes területekhez a tervezett napelemparktól ÉNy-ra, ahol a 
Trianon emlékerdőt és a Feszenkó parkerdőt alakították ki, de a domborzati adottságok és a környező erdőterületek 
takarása miatt nem lesz látványkapcsolat. 
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A balatoni panorámát meghatározó tanúhegyek és a tó több mint nyolc km-re fekszenek, látványkapcsolat 
van (azaz a tanúhegyek és a tó egy része a napelempark területéről látható), de az már olyan távolságból 
érvényesül, hogy a tájképet onnan nem befolyásolja. A vizsgált tájrészletben épített kilátó nincs. 

A beruházás során a tájszerkezet jelentős változása nem prognosztizálható. A tájszerkezet a tájhasználat 
módjának térbeli vetülete, a különböző funkciójú tájalkotó elemek és elemegyüttesek elhelyezkedésének térbeli 
rendje. A tervezett létesítmény a tájszerkezetet jelentősen nem változtatja meg. 

A tájjelleg (tájkarakter) a természetes és művi (mesterséges) tájalkotó elemek aránya és térbeli 
elhelyezkedése. A beruházás során a táj jellege csupán 3–500 méteren belül változik meg, azokon a területeken, 
ahol a napelempark közelről lesz látható. 

A tevékenység a szomszédos tájhasználatokat nem szünteti meg, illetve nem korlátozza. Az élővilág 
jelentős, nagyarányú elvándorlása, táplálkozási–fészkelési lehetőségeinek korlátozása nem valószínűsíthető. A 
tevékenység a szomszédos tájhasználatokra jelentős zavaró hatással nincs. 

A napelempark telepítése nagy mértékű látványváltozást csupán a közvetlen közelben található 
tájrészletben, a Sümeg–tapolcai közút rövid szakaszán és a környező mezőgazdasági területeken okoz. 

 
A beavatkozás vizuális hatásainak bemutatása 

A beruházás jellemző nézőpontjait számba véve nem csupán azokat a nézőpontokat vettük figyelembe, 
ahonnan a tervezett napelempark a meglévő állapot szerint – függetlenül a vegetáció állapotától – látható, hanem 
a teljes vagy részleges takarásban lévőket is (pl. motokrossz pálya, Trianon emlékerdő stb.). A napelempark látható 
tömegét a képeken vörös vonallal, jelöltük. A főbb nézőpontok tehát a következők (a nézőpontok térképi 
ábrázolását ld. az 1. sz. térképen!): 

 

(1) Mezőgazdasági területek 
− a nézőpont távolsága: min. 0 m 
− a horizontális látószög mértéke: max. 180 fok 
− a látványt észlelők: a termőföldeken (általában gépi) munkát végzők  
− látvány jellege: dinamikus 
− megjegyzés: a napelemparkkal közvetlenül szomszédos területekről (a határoló erdők, 

erdősávok között) a napelempark látványa teljes mértékben érvényesül, az erdősávokon, út széli 
növényzeten túl azonban már alig lesz látható a növényzet takarása miatt 

− a beruházás látványának értékelése: a közeli területekről akadálytalanul uralkodó vagy közepes 
mértékű, máshonnan csupán kis mértékű vagy nincs látványkapcsolat 

 

 
1. kép: Rálátás a napelempark telepítési helyszínére a napelemparktól D-re lévő erdősáv hézagából 
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2. kép: A napelempark részleges tájbaillesztését megoldó erdősáv képe a napelemparktól D-re 

 

 
3. kép: Rálátás a napelempark telepítési helyszínéről a Tapolcai-medence hegyeire (Szent György-hegy 

– 8,0 km, Szigliget, vár – 12,3 km) és a Balatonra (min. 13,0 km) – nagyított felvétel 
 

(2) Sümeg–tapolcai közút 
− a nézőpont távolsága: min. 65 m 
− a horizontális látószög mértéke: max. 93 fok 
− a látványt észlelők: a közúton közlekedők 
− látvány jellege: dinamikus 
− megjegyzés: a vizsgált tájrészlet legfontosabb, sőt egyetlen fontos nézőpontja, de a domborzat 

(Kétöles-patak völgye, D felé lejtő felszín, helyenként bevágásrézsűk), valamint az útszéli 
(kétoldali) növényzet miatt csak a közeli szakaszokról és hézagosan lesz a napelempark látható 
összesen mintegy 160 m hosszú szakaszról 

− a beruházás látványának értékelése: a közeli szakaszokról akadálytalanul uralkodó vagy 
közepes mértékű, máshonnan csupán kis mértékű vagy nincs látványkapcsolat 
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4. kép: Rálátás a napelempark telepítési helyszínére a közútról, D felől, ahonnan teljes takarásban lesz 

 

 
5. kép: Rálátás a napelempark telepítési helyszínére a közútról, a földút bejárata, DNy felől 

 

 
6. kép: Rálátás a napelempark telepítési helyszínére a közútról, Ny felől 
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7. kép: Rálátás a napelempark telepítési helyszínére a közútról, Ny felől, egy másik nézőpontból 

 

(3) Motokrossz pálya 
− a nézőpont távolsága: 260 m (a pálya centrumától mérve) 
− a horizontális látószög mértéke: 20,4 fok 
− a látványt észlelők: a pályát használók, versenyen a nézők, illetve a személyzet 
− látvány jellege: statikus, dinamikus 
− megjegyzés: a pálya a közút Ny-i oldal terül el, a viszonylagos közelség ellenére a 

napelemparkkal ellentétes lejtésű domborzata és a közút mentén kialakult növényzet miatt a 
létesítmény a pályáról nem lesz látható 

− a beruházás látványának értékelése: nincs látványkapcsolat 
 

 
8. kép: Rálátás a napelempark telepítési helyszínére a motokrosszpálya behajtóútjának 

közúti csatlakozása felől 
 

(4) Trianoni emlékerdő és Feszenkó parkerdő  
− a nézőpont távolsága: min. 350 m 
− a horizontális látószög mértéke: max. 28,2 fok 
− a látványt észlelők: kirándulók 
− látvány jellege: statikus (kisebb részben dinamikus) 
− megjegyzés: a parkerdő a Kétöles-patak-völgyében terül el, a napelempark a völggyel ellentétes 

oldalra lejt; az elkülönülő domborzat és a parkerdő, valamint a napelempark közötti erdőterületek 
takaró hatása miatt a tervezett létesítmény egyáltalán nem lesz látható 

− a beruházás látványának értékelése: nincs látványkapcsolat 
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9. kép: Rálátás a napelempark telepítési helyszínére a Feszenkó parkerdő előtti közúti szakaszról 

 

(5) Szarvas-kereszt 
− a nézőpont távolsága: min. 95 m 
− a horizontális látószög mértéke: max. 79,5 fok 
− a látványt észlelők: a feszülethez látogatók (néhány száz fő/év) 
− látvány jellege: statikus 
− megjegyzés: egyedi tájértéknek minősülő tájelem, ami a közút Ny-i oldali bevágás rézsűjének 

tetején található, a tervezett napelempark felé néz, azonban a köztük lévő masszív, zárt erdősáv 
miatt a napelempark még a növényzet lombtalan állapotában sem lesz látható 

− a beruházás látványának értékelése: nincs látványkapcsolat 
 

 
10. kép: Rálátás a napelempark telepítési helyszínére a Szarvas-kereszt elől 

 

 
11. kép: A közút Ny-i oldalán lévő Szarvas-kereszt és környezetének meglévő állapotképe 
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12. kép: A Szarvas-kereszt felől a napelempark látványát akadályozó növényzet részletének 

jellemző állapotképe 
 

Fogalom meghatározás a beruházás látványának értékeléséhez 

Meghatározás Értelmezés 
  

Az objektum a tájrészletben uralkodó 
Az objektum meghatározó, eltakarhatatlan, közeli nézőpontú, részletei jól 
megkülönböztethetők, általában 45–180 fokos horizontalis szögben látható 

Az objektum közepes mértékű 
látványváltozást okoz 

Az objektum nem meghatározó, de felé tekintve jól észlelhető, előtér helyzetű, 
részletei elmosódnak, általában 10–45 fokos horizontalis szögben látható 

Az objektum kis mértékű 
látványváltozást okoz 

Az objektum nem meghatározó, de felé tekintve még észlelhető, általában 
középtér helyzetű, részletei nem láthatók a nézőpontból 3–10 fokos 
horizontalis szögben látható 

Az objektum a tájrészletre nincs 
hatással vagy elhanyagolható a 
látványváltozás mértéke 

Az objektum nem, vagy csak egy kis részlete látható, általában távoli középtér 
helyzetű, részletei nem láthatók, a nézőpontból 0–2 fokos horizontalis szögben 
látható 

 

A vizsgálat során a létesítmény vertikális (függőleges) látványszögét nem részleteztük, mert az a 
napelempark fizikai jellemzői (kis magassága) miatt elhanyagolható mértékű. 

Dinamikus látvány: főként közlekedési nyomvonalakon a sebesség függvényében változó vizuális 
élmény, a dinamikus képváltások összességéből leszűrt táj- és térélmény jellemző erre a nézőpontra. A dinamikus 
látvány a közúton haladó járműből (személy- és tehergépjármű, motorkerékpár, kerékpár) és gyalogosan is 
érzékelhető. Statikus látvány: helyhez kötött nézőpont. 

Az útfásítások, a spontán megtelepedett fás–cserjés állományok és a környező üzemtervezett 
erdőterületek a láthatóság legnagyobb befolyásoló tényezői, hiszen ezek a napelempark láthatóságát még a 300 
méteren belüli közvetlen előtérben is helyenként teljesen lehetetlenné teszik. A tervezett napelempark helyének és 
környezetének tájesztétikai–tájképvédelmi sajátosságait, valamint láthatóságát egy légifotóba (GoogleEarth) 
szerkesztett térképkivágattal mutatjuk be (1. TÉRKÉP): 

 



Tapolca 0198/6,7,8 hrsz.-ú ingatlanokon napelempark létesítése  Tájképvédelmi vizsgálat és növénykiültetési terv 

  11 / 15 oldal 

  

1. térkép: A tervezett napelempark láthatósági vizsgálata 
 

Jelmagyarázat 

fekete poligon ................................. A napelempark tervezett telepítési helyszíne 
szaggatott- és pont vonal ............... A tervezett napelemparktól való távolság izovonala (100 m-enként) 
vastag fekete vonal ........................ Jelentős közlekedési pálya (közút) 
magenta kitöltés ............................. A napelempark láthatósági területe 
narancssárga kitöltés ..................... Motokrossz pálya területe 
zöld kitöltés ..................................... Erdőterületek 

(1)....................................... Mezőgazdasági területek 
(2)....................................... Sümeg–tapolcai közút 
(3)....................................... Motokrossz pálya 
(4)....................................... Trianoni emlékerdő és Feszenkó parkerdő 
(5)....................................... Szarvas-kereszt 

 

Az 1. sz. térképből kiolvasható, hogy a napelempark közvetlen előtérként és közeli előtérként (azaz 500 
méteren belül) való láthatósága csupán a közvetlen közelben található tájrészletre, a Sümeg–tapolcai közút rövid 
szakaszára és a környező mezőgazdasági területekre terjed ki. Más részeken a szomszédos vagy közeli fásítások 
és erdőterületek a napelempark látványát akadályozzák vagy lehetetlenné teszik. A láthatóság területét, ahol a 
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tervezett napelempark uralkodó tájelemként jelenik meg vagy min. közepes látványváltozást okoz, mintegy 9 
hektárra becsüljük, melyből mintegy 8,5 hektár mezőgazdasági terület (többnyire a napelempark ingatlancsoportját 
képező kaszáló). 

 
A beavatkozás illeszkedésének indoklása 

A napelempark építésével a vizsgált tájrészlet tájképi értékei csupán közvetlen előtérben, a láthatóság 
területén változnak, de ennek a területnek a mérete csupán mintegy 9 hektár, a vizsgált tájrészlet méretéhez képest 
elhanyagolható nagyságú és többnyire mezőgazdasági területekre terjed ki a határoló erdőkön, erdősávokon és a 
közutat kísérő fásításokon belül. A vizsgált tájrészlet takaró növényzete, valamint a nagy távolságok miatt a környék 
jelentős nézőpontjaiból (pl. Balaton, Tapolcai-medence tanúhegyei, Keszthelyi-hegység stb.) a tervezett 
létesítmény nem lesz látható vagy nem jelenik meg hangsúlyos elemként a tájrészletben. 

A tervezett napelempark kis területen, a közeli közút rövid szakaszát kivéve jellemző nézőpontoktól nagy 
távolságra vagy kellően elrejtve, takarva létesül, így a tájhasználat optimalizálódik és tájképi szempontból lényeges 
változás sem prognosztizálható. Összességében kijelenthető, hogy 3 hektáros napelempark tervezett létesítése és 
üzemeltetése jelentős tájképvédelmi konfliktust csak a közvetlen közeli tájrészlet közlekedési és mezőgazdasági 
területein okoz, tájesztétikai és tájképvédelmi szempontból optimális helyen létesül. A vizsgált tájrészlet jellemző 
tájképe és táji adottságai továbbra is megmaradnak. 

Nagyságrend és módszer szempontjából beruházó és tervezők törekedtek a táj- és természetvédelmi 
szempontok betartására. A műtárggyal érintett terület, illetve kivitelezés területigénye kicsi az érintett tájrészlet 
kiterjedését alapul véve és természetközeli élőhelyet nem érint. Tervezés során beruházó és tervező maximálisan 
törekedett arra, hogy az elektromos földkábel fektetési nyomvonala és a napelempark telepítési helye a lehető 
legrövidebb nyomvonalon, illetve a lehető legkisebb természetben okozott károsítással történjen. A helykiválasztás 
miatt a fent felsorolt negatív tájképi hatások nem vagy nem jellemző módon érvényesülnek. Táj- és 
természetvédelmi szempontból optimális helyen, minél kisebb zavaró hatást kifejtve került megtervezésre és 
tervezik elhelyezni a vizsgált objektumot! A telepítési helyszín és a környékének faállománya a tervezett 
napelempark részleges tájbaillesztését szolgálják, amit a fő nézőpont, a Sümeg–tapolcai közút felőli oldalon, azaz 
a napelempark D-i és Ny-i oldalán cserjesáv telepítésével erősíteni javasolt a következő fejezetben bemutatott 
módon. 

 
TÁJBAILLESZTÉS ERŐSÍTÉSE NÖVÉNYKIÜLTETÉSSEL 

 

Alkalmazott növényfajok 
 

A tervezés során kizárólag őshonos, illetve tájhonos lombhullató cserjefajokat alkalmazunk. Nem 
javaslunk alkalmazni nemesített kertészeti változatokat, formákat, fajtákat. A termőhelyi adottságok miatt a 
védőfásításban örökzöld növények alkalmazását nem terveztük. Őshonos örökzöld növény a tágabb környezetben 
nem él. A tervezett védőfásítás esetében örökzöldek alkalmazása tájvédelmi és ökológiai szempontból nem 
támogatható. 

 
Növénykiültetési terv 

 
A tervezett napelempark tájbaillesztésének erősítésére a következő növénykiültetést javasoljuk: 
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Jelmagyarázat 

lila poligon ...................................... A napelempark tervezett telepítési helyszíne 
vastag fekete vonal ........................ Jelentős közlekedési pálya (közút) 
zöld kitöltés ..................................... Tervezett cserjesáv helye 

 

Két őshonos cserjefaj 230 fm hosszan a napelempark kerítésén belül 1 db/fm sűrűséggel, ami az extenzív 
jellegnek megfelel. Más részeken cserjesáv ültetésére nincs szükség. A két faj őshonos, sőt tájhonos, a környező 
erdősávokban is előfordul. Felfelé törő hajtásaik nem vagy alig terebélyesednek, a kerítést és a napelemeket nem 
veszélyeztetik, nem károsítják. Magasságuk 2–4 m, a paneleket nem árnyékolják le (éppen e miatt fák ültetése 
nem javasolt!). 

 
Növényminőség: szabadgyökeres 60/80 cm vagy K2L 40/60 cm. 

 
Ültetési hálózat, kitűzés: mindkét faj egy sorban, egy méteres tőtávolsággal a kerítésen belül, a fenntartás miatt 
attól 1,5 méterre ültetve. 

 
Növényjegyzék 

 
 LATIN NÉV MAGYAR NÉV DB-SZÁM 

        

1. Cornus sanguinea L. Vörösgyűrű-som 60 
2. Ligustrum vulgare L. Vesszős fagyal 170 
    

   Összesen: 230 
 

A felszínen külön gyepesítését nem terveztük. Általános terepi tapasztalat, hogy a mesterségesen 
telepített gyepesítés öntözés nélkül életképtelen és a természetes úton betelepülő kétszikű flóra (főleg 
gyomnövények) uralja a felszínt és mindent elnyom. A kezelés nélkül várható gyomfertőzés miatt gyommentesítő 
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kéz vagy gépi kaszálás javasolt. Rendszeres kaszálás esetén mintegy két vegetációs periódus alatt viszonylag jó 
minőségű, gyomokkal alig terhelt, egyszikűek által dominált gyepfelület alakítható ki, mivel a rendszeres nyírástól 
a magasra növő kétszikűek többsége kipusztul és elterjedhetnek az egyszikűek, főleg a gyepet alkotó fűfélék. 
Földmunkák 

 

A növényültetési munkákhoz a következő humuszterítési feladatokat rendeltük: 
 

MEGNEVEZÉS MEGJEGYZÉS MENNYISÉG 
   

Cserjék 
cserjék ültetőgödrébe átlagosan 20 liter jó 
minőségű, humuszos talaj bekeverése 

230 x 20 liter = 4,6 m3 

 

Az ültetőgödrökből kikerülő anyag elszállítására nincs szükség, az helyben elteríthető vagy a 
feltöltésekhez, finom tereprendezési munkákhoz felhasználható. 

 
Utógondozás 

 

Az extenzív jelleg miatt a növények fenntartása különbözik a belterületi, intenzíven vagy félintenzíven 
fenntartott közparkoktól. Ezek miatt a következő fenntartási munkákat kell elvégezni a felsorolt rendszerességgel: 

Évi rendszeres fenntartás: 
 növények közötti gyep nyírása 2–3 alkalommal 
 időjárás függvényében cserjék öntözése 
 alakító, egészségügyi és ifjító metszés 
 a betelepedő őshonos fás szárú növények (cserjék) megtartása 
 a betelepülő invazív és idegenhonos fajok (pl. akác, ezüstfa, bálványfa, zöld juhar stb.) 

folyamatos irtása 
3 éven belül folyamatosan és szükség szerint: 
 kipusztulás esetén a cserjék ültetéssel azonos minőségben történő pótlása  

 

Jelen növénykiültetési terv a terület táj- és természetvédelmi viszonyaival nem ellentétes, a természeti és 
a tájképi értékeket nem veszélyezteti. A vizsgált létesítmény (napelempark) elemeit dél és nyugat felől a meglévő 
adottságokat, láthatósági és tájhasználati viszonyokat figyelembe vevő kétszintű (cserje+gyep), őshonos, 
lombhullató cserjefajokkal megvalósuló növényállomány fogja takarni. A terület extenzív fenntartást igényel. 

 
 

TÁJ- ÉS ÉLŐVILÁGVÉDELMI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

A tervezett közel három hektáros napelempark telepítési helyszíne Veszprém megye Ny-i részén, Tapolca 
Város külterületén, a településtől ÉNy felé, a Sümeget Tapolcával összekötő közút K-i oldalán található. A telepítési 
helyszín nem védett területen található, azonban tájképvédelmi övezet határán terül el. A vizsgált terület 
mezőgazdasági tájhasználat (kaszáló) alatt álló ingatlanokon, közlekedési (közúti), erdőgazdasági, 
sporttevékenységgel (motokrossz) érintett és intenzíven művelt mezőgazdasági tájhasználatokkal jellemezhető 
térségben található, azaz többféle használatú tájrészletben helyezkedik el. 

A tervezési terület közvetlen látványkapcsolatban áll már meglévő közlekedési (Sümeg–tapolcai közút, 
külterületi mellékutak), illetve mező- és erdőgazdasági használatú tájrészletekkel. A közeli közlekedési pályáról a 
látvány dinamikus (menet közbeni) látványként fog érvényesülni a közút rövid szakaszán. A tájrészlet fás 
növényzete, az útfásítások, a nyomvonalas létesítmények mellett többnyire spontán nőtt erdőterületek, -foltok, -
sávok óriási szerepet kapnak a napelempark tájbaillesztésében. 

Tájképvédelmi szempontból értékes terület 300 méteren belül nincs, de a távoliak esetében a domborzati 
adottságok és a környező erdőterületek takarása miatt sem lesz látványkapcsolat. A napelempark telepítése nagy 
mértékű látványváltozást csupán a közvetlen közelben található tájrészletben, a Sümeg–tapolcai közút rövid 
szakaszán és a környező mezőgazdasági területeken okoz. Az útfásítások, a spontán megtelepedett fás–cserjés 
állományok és a környező üzemtervezett erdőterületek a láthatóság legnagyobb befolyásoló tényezői, hiszen ezek 
a napelempark láthatóságát még a 300 méteren belüli közvetlen előtérben is helyenként teljesen lehetetlenné 
teszik. 

A láthatóság területét, ahol a tervezett napelempark uralkodó tájelemként jelenik meg vagy min. közepes 
látványváltozást okoz, mintegy 9 hektárra becsüljük, melyből mintegy 8,5 hektár mezőgazdasági terület (többnyire 
a napelempark ingatlancsoportját képező kaszáló). A vizsgált tájrészlet takaró növényzete, valamint a nagy 
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távolságok miatt a környék jelentős nézőpontjaiból (pl. Balaton, Tapolcai-medence tanúhegyei, Keszthelyi-hegység 
stb.) a tervezett létesítmény nem lesz látható vagy nem jelenik meg hangsúlyos elemként a tájrészletben. 

A telepítési helyszín és a környékének faállománya a tervezett napelempark részleges tájbaillesztését 
szolgálják, amit a fő nézőpont, a Sümeg–tapolcai közút felőli oldalon, azaz a napelempark D-i és Ny-i oldalán 
cserjesáv telepítésével erősíteni javasolt. 

 
 
 

Bruckner Attila 
okl. táj- és kertépítészmérnök, vezető tervező (T.n.: K/1 19-0244) 

táj- és élővilág-védelmi szakértő (SZ-TjV, SZ-TV) 
Nyilvántartási szám: Sz-043/2009. 

Telephely: 8300 Tapolca, Bacsó Béla u. 2. 
Levelezési cím: 8230 Balatonfüred, P. Horváth Á. u. 49. 

Tel.: 20/983-2353; e-mail: brucknera@t-online.hu 
Balatonfüred, 2022. szeptember 9. 
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HATÁROZAT-KIVONAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2022. _________ -én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
××/2022.(××.××.) 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 tervét és M-1 jelű településszerkezeti 
terv leírását az alábbiak szerint elfogadja: 
 
A TSZT jelű településszerkezeti terv az 1. mellékleten 
lehatárolt, változással érintett területen jelölt 
normatartalom szerint módosul. 
 
Az M-1 jelű településszerkezeti terv leírás a 2. melléklet 
szerint módosul. 

 
A biológiai aktivitásérték egyenlege nem változik, a 
soron következő TSZT módosítások alkalmával +303,12 
Biológiai aktivitásérték pont használható fel. 
 
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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2. melléklet a …/2022. (...) önkormányzati határozathoz 
 

 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁS 

 
Tapolca Város Településszerkezeti Terv módosításához 

 
 
A településszerkezeti terv az alábbiak szerint változik: 
 

- A 0198/6, 0198/7, 0198/8. hrsz-ú általános mezőgazdasági terület átsorolása, 
beépítésre nem szánt különleges napelempark területbe. 
 

 
Az 1. mellékleten a változással érintett területen az új területfelhasználási egység ábrázolásra 
került. 
 
 
Területi mérleg 
 
A közigazgatási terület területfelhasználási kategóriái a következőképpen változnak (a 
táblázat az első ütemben jóváhagyott változásokat is tartalmazza): 
 

Területfelhasználás Meglévő 
területnagysága (ha) 

Tervezett 
területnagyság (ha) 

Változás (ha) 

Beépítésre nem szánt területek: 
Általános mezőgazdasági 
terület 

5,58 0 -5,58 

Különleges beépítésre 
nem szánt napelempark 
terület 

0 5,58 +5,58 

    
 
 
Biológiai aktivitás érték számítás 
 
A biológiai aktivitás érték számításra nincs szükség az 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (3) b) 
pontja értelmében, ugyanis új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik a településen 
jelen területfelhasználás módosítással. 
 
A biológiai aktivitás nem változik, a soron következő TSZT módosítások alkalmával +303,12 
Biológiai aktivitásérték pont használható fel. 
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2022. 

 
 

Rendelettel jóváhagyandó munkarészek 
  



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, Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
Bányászati Osztály, 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) 1. mellékletét képező M-Ne jelű tervlapon lehatárolt 
változással érintett terület normatartalma lép a Rendelet SZT-3 jelű melléklete azonos 
területének normatartalma helyébe. 
 
2.§ 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 
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HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

m i n t  h o n v é d e l m i  s z a k h a t ó s á g
1055 Budapest, Balaton u. 7-11. � Postacím: 1555 Budapest  Pf.: 70.

Telefon: 06 (1) 474-1680 � HM 215-12 � Fax: 06 (1) 474-1467 � HM 21-740  
Hivatali Kapu: HMHH (KRID: 210267399), e-mail: hm.hf@hm.gov.hu, web: http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu

 

adatkezelési tájékoztató: 
https://hm.hatosagihivatal.kormany.hu/download/c/3b/c2000/Telep%C3%BCl%C3%A9srendez%C3%A9si%20hat%C3%B3s%C3%A1gi%20aktusok.pdf

Nyt. szám: 15114-2/2022/h
Hiv. szám: 14/900-6/2022.

Dobó Zoltán
Tapolca Város Polgármesteri Hivatala

polgármester
8300 Tapolca
Hősök tere 15.

Tárgy: Tapolca város településrendezési eszközeinek módosítása 
- teljes eljárás, előzetes tájékoztatási szakasz

Tisztelt Polgármester Úr!

Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal 
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:

A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit 
nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása 
biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem teszek.

Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz. 
mellékletének 20. pontjában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.

Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását. 

Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi 
Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2022. (VII. 29.) HM utasítás 1. 
melléklet 6. függelék B) táblázat (55)-(56)-(57) pontja alapján adtam ki.

Budapest, „időbélyegző szerint”

Tisztelettel:

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
honvédelemért felelős miniszter

nevében és megbízásából

Bucsánszky Zoltán alezredes
településrendezési hatósági osztályvezető

Készült:  2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Jakabné Papp Anita alezredes (tel.:+36 (1) 414-1100/22-679; HM 022-22-679; fax: +36 (1) 474-1467)
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: Címzett 

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”

http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu
https://hm.hatosagihivatal.kormany.hu/download/c/3b/c2000/Telep%C3%BCl%C3%A9srendez%C3%A9si%20hat%C3%B3s%C3%A1gi%20aktusok.pdf
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HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

E-ALÁÍRÓÍV

Aláírta: Bucsánszky Zoltán László
Időpont: 2022.09.28 14:09:47 CEST



HONVÉDELMI  M IN ISZTÉRIUM
ÁLLAMI  LÉGÜGYI  FŐOSZTÁLY

m i n t  k a t o n a i  l é g ü g y i  h a t ó s á g
1055 Budapest, Balaton utca 7-11. � Postacím: 1885 Budapest Pf. 25

Telefon: +36 (1) 474-1469 � HM 21-670 � Fax: +36 (1) 474-1404 � HM 21-685
E-mail: klh@hm.gov.hu � Hivatali Kapu: Honvédelmi Minisztérium – EIR

Nyt. szám: 15370-3/2021/h  sz. példány
Hiv. szám: 14/900-6/2022

Dobó Zoltán
Tapolca Város Polgármestere részére

Tapolca

Tárgy: Tapolca Város településrendezési eszközeinek módosítása

Tisztelt Polgármester Úr!

A fenti hivatkozási számú megkeresésére Tapolca Város településrendezési eszközeinek 
módosítása tárgyában a katonai légügyi hatóságként eljáró HM Állami Légügyi Főosztály észrevételt 
nem tesz, kifogást nem emel, az adott területre vonatkozólag különös követelményeket, a 
településrendezési eszközök tartalmi követelményeivel kapcsolatos különös elvárásokat nem 
fogalmaz meg.

Tájékoztatom Polgármester urat, hogy véleményemet a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Kormányrendelet) 38. § (4) bekezdés a) pontjára és 9. melléklete táblázata 14. 
sorának b) pontjára figyelemmel, a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) 

Korm. rendelet 1. §-ban kijelölt illetékességi területemen eljárva adtam meg.

Tájékoztatom tisztelt Polgármester urat, hogy véleményem nem minősül a Kormányrendelet 
9. melléklete táblázatának 20. sorában meghatározott honvédelemért felelős miniszter, mint 
államigazgatási szerv véleményének.

A kiadmányozási jog a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 30/2022. (VII. 29.) HM utasítás 6. függelékén alapul.

Budapest, időbélyeg szerint.

Tisztelettel:
Szalay-Bobrovniczky Kristóf

honvédelmi miniszter
nevében és megbízásából:

Lázár Béla ezredes
Repülésfelügyeleti Osztály

osztályvezető (főov. h.)



Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel.): Antal Krisztina százados (Tel.: +36 1 474 1218; E-mail: antal.krisztina@hm.gov.hu) 
Kapják: 1. sz. pld.: Tapolca Város Önkormányzata (Hivatali Kapun továbbítva)

2. sz. pld.: Irattár 



HONVÉDELMI  M IN ISZTÉRIUM
ÁLLAMI  LÉGÜGYI  FŐOSZTÁLY

m i n t  k a t o n a i  l é g ü g y i  h a t ó s á g

E-ALÁÍRÓÍV

Aláírta: Lázár Béla
Időpont: 2022.09.28 16:14:23 CEST



 

 

Gyorsforgalmi Útügyi Osztály 

1138 Budapest, Váci út 188. – 1387 Budapest Pf.: 1007 – Telefon: +36 (1) 474-1770 – Fax: +36 (1) 331-9917 

KRID: 645240704 – E-mail: uto@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

Dobó Zoltán polgármester úr 
részére 

 

Tapolca Város Önkormányzata 

 

Tapolca 

Hősök tere 15. 
8301 

Iktatószám: 
Ügyintéző: 
Telefonszám: 
Tárgy: 
 

BP/0801/00586-4/2022 

Bánhidi Viktória 

+36 1 815 9633 

Tapolca város 

településrendezési eszközök 
módosítása (0198/6-8 hrsz. 

ingatlanok/ napelempark) – 

előzetes tájékoztatási szakasz 

 

 

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre KRID: 240081933 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tapolca város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos 14/900-6/2022. iktatószámú, 
2022. szeptember 27-én kiadmányozott megkeresésére a közlekedési igazgatási feladatokkal 
összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 

alapján az alábbi tájékoztatást adom. 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 9. melléklet 12. pontja szerint Budapest Főváros Kormányhivatala gyorsforgalmi utat, közúti 
határátkelőhelyet, szintbeli közúti-vasúti átjárót érintő településrendezési eszköz esetében vesz részt a 
véleményezési eljárásban. 

Fentiekre tekintettel, a területrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban, hatáskör hiányában 
észrevételt nem teszek. Az eljárás további szakaszában nem kívánok részt venni.  

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

 

Tisztelettel: 

dr. Sára Botond főispán megbízásából: 
 

 

Bognár Géza 

osztályvezető 

 

 



VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ

Tárgy: Tapolca város településrendezési 
eszközeinek módosítása, előzetes 
tájékoztató

Hiv. szám:  14/900-6/2022.
Ügyintézőjük: Gyarmati Tamás
Ügyintéző:  Pammer Péter Pál tű. főhadnagy
Telefon:  06-88/620-800

Dobó Zoltán
polgármester

Tapolca Város Önkormányzata

Tapolca 
Hősök tere 15.
8301

Tisztelt Polgármester Úr!

Tapolca  város  településrendezési  eszközeinek  módosítása  ügyében  érkezett  előzetes
megkeresésével kapcsolatban az alábbiakat javaslom beépíteni a dokumentációs rendszerébe,
ismertetve a hatáskörömbe tartozó kérdésekben az adott területre vonatkozó követelményeket
és a terv tartalmi elemeivel kapcsolatos szakmai álláspontomat:

1. A  település  ár-  és  belvíz  által  veszélyeztetett  területeire  az  állandó  építési  tilalom
kiterjesztése indokolt.

2. A  csapadékvíz-elvezető  rendszer  kialakítását  (méret,  kapacitás,  elvezető  és  áteresztő
képesség) a terület-felhasználás során tervezni szükséges.

3. Azokon a részeken,  ahol  a  talaj  laza,  löszös  szerkezetű,  ott  az (elvi)  építési  engedély
kiadása  előtt  be  kell  szerezni  a  Magyar  Bányászati  és  Földtani  Hivatal  szakmai
véleményét.

4. Amennyiben a tervekben jelölt területen a B–F tűzvédelmi osztályba sorolt (fa vagy más
éghető  anyagú külső térelhatároló  szerkezetű,  fokozatú,  héjazatú)  anyagból  létesítendő
építmények  között  az  országos  településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 36. § (1) bekezdés a) és b)
pontjában előírt (tűz-, illetve telepítési) távolság nem tartható, be kell szerezni a területileg
illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóság szakmai véleményét.

5. Az OTÉK 39. § (1) bekezdése szerint a közterületen elhelyezendő építmények (buszváró,
piactéri  építmények,  elárusító  pavilon,  stb.)  közötti  távolságot  a  helyi  építési
szabályzatnak  kell  tartalmaznia.  Amennyiben  ez  nem  konkrét,  számszerűleg
meghatározott  érték  lesz,  akkor  ezen  (tűz)távolság  megállapításához  az  építésügyi
hatóságnak be kell szereznie az elsőfokú tűzvédelmi hatóság szakmai véleményét.

6. Az  új,  beépítésre  tervezett  területek  oltóvízzel  való  ellátottságának  megoldásaira
vonatkozó konkrét elképzeléseket  az épített  környezet  alakításáról  és védelméről  szóló
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1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 31. § (1) bekezdése  a) és b) pontok
figyelembevételével kell kialakítani.

7. A  tűzoltás  alapvető  feltételeinek  biztosítása  tekintetében  az  építmények  megközelítési
lehetőségeit,  a  tűzoltóság  járműveinek  felvonulási  útját  és  azok  felállítási  helyét  az  
Étv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint kell kialakítani.

8. Tűzjelzés  céljára  a  településen  mindenki  által  bármikor  igénybe  vehető  nyilvános
távbeszélő állomást kell üzemben tartani a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és
a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint.

9. Az  Országos  Tűzvédelmi  Szabályzatról  szóló  54/2014.  (XII.  5.)  BM  rendelet  (a
továbbiakban:  OTSZ)  31.  §  értelmében  zsindely,  nád,  szalma  és  egyéb  E  vagy  F
tűzvédelmi osztályba tartozó anyag tetőfedésként csak a területileg illetékes tűzvédelmi
hatóság  külön,  egyedi  esetekre  (egyedi  esetként  kezelendő  a  tájegység  vagy
területrendezési  egység is)  vonatkozó  engedélye  és  annak feltételei  alapján,  legfeljebb
kétszintes épületeknél alkalmazható.

10. A  településen  az  oltóvíz-intenzitást,  az  oltóvízhálózat  kialakítását,  valamint  a
tűzcsapokkal  szemben  támasztott  követelmények  megvalósulását  az  OTSZ  előírásai
alapján kell biztosítani.

11. Minden építészeti átalakítás, bővítés, rendeltetésváltoztatás során érvényre kell juttatni az
OTÉK 31. § (1) bekezdésben és az 52. §-ban megfogalmazott, a tűzbiztonságra vonatkozó
előírásokat.

A  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 9. melléklet 10. pontja alapján
alábbi adatokat szolgáltatom.

Tapolca város  a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.)
BM rendelet,  valamint a települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII.
16.)  BM  rendelet  1.  melléklet  alapján  II.  katasztrófavédelmi  osztályba  sorolt.  A
katasztrófavédelmi szempontból II. veszélyességi osztályba sorolt településeken az elégséges
védelmi  szint meglétéhez  a katasztrófavédelemről  és a hozzá kapcsolódó egyes  törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.)
Korm. rendelet 2. mellékletében foglaltakat kell figyelembe venni.

Az  R.  9.  melléklet  alapján  a  polgári  védelmi  célú  adatszolgáltatás  a  lebiztosított
objektumokról  és  szolgáltatásokról  a  települési  veszélyelhárítási  terv  mellékletét  képező
települési  adattár  alapján  valósul  meg.  Az  adattár  elektronikus  formában  Tapolca  város
közbiztonsági referensénél rendelkezésre áll.

Tapolca  város  területén  veszélyességi  övezettel  rendelkező  üzem  nem  működik,  így  a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.
20.)  Korm.  rendelet  29.  §-ában  foglaltakat  figyelembe  véve  további  követelmények
megfogalmazása nem indokolt.

Tájékoztatom, hogy az R. 9. melléklet 6. és 7. pontjában foglalt szakterület vonatkozásában a
Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  az  egyeztetési  eljárásban  résztvevő
államigazgatási szerv.

A  fenti  követelmények  betartását  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes
törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény,  és  a  végrehajtásáról  szóló
234/2011. (XI.10) Korm. rendelet, továbbá az Étv., az R. és az OTSZ előírásai indokolják. 
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A tájékoztatást  a  fent  megjelölt  jogszabályi  hivatkozásokban  foglaltak  alapján,  valamint
szakvéleményemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55.
§-a,  a katasztrófavédelemről  és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról  szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontja, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. melléklet a) pont 19. alpontja, az
Étv. 7. § (2) bekezdés m) pontja, továbbá az R. 9. melléklet 10. pontja alapján adtam meg.

Tájékoztatom, hogy a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az eljárás további
szakaszában  részt  kíván  venni,  továbbá  az  elfogadott  tervdokumentációra  –  elektronikus
formában – igényt tart.

Kelt: Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:

Dányi Béla tű. dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos

igazgató

Melléklet: -

Terjedelem: 3 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapja: címzett (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – Hivatali kapu)

____________________________________________________________________________________________
Cím: 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31. ✉: 8201 Veszprém Pf.: 403.

Telefon: +36(88)620-800 Fax: +36(88)620-809
E-mail: veszprem.mki@katved.gov.hu
Hivatali Kapu azonosító: 708215715



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

36900/1528-1/2022.ált.
 



FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI OSZTÁLY

 
Tárgy: Tájékoztatás
Hiv. szám: 14/900-6/2022.
Ügyintéző: Virág Imre

Dobó Zoltán
polgármester 

Tapolca Város Önkormányzata
Tapolca
Hősök tere 15.
8301

Tisztelt Dobó Zoltán Polgármester úr!

A hivatkozott számú levelében Tapolca Város településrendezési eszközeinek módosításához
kérte előzetes, tájékoztató véleményünket. A változással réintett terület a Tapolca 0198/6-8
hrsz.-ú ingatlanok.  A változtatást  a 2 MW teljesítményű napelempark elhelyezése céljából
tervezik.

Tájékoztatom,  hogy  az  adott  területen  halad  keresztül  a  Nyirád-Tapolca  iker  ivóvíz
távvezeték. A napelempark céljaira történő településrendezési eszköz módosítása ellen nincs
kifogásunk,  de  felhívjuk  a figyelmet,  hogy az  ivóvíz  távezetéke  védősávjában  (vezetékek
szélétől  vízszintesen mért  2,0 m, felette  a terepszintig,  alatta  1 m mélységig)  szennyezést
okozó  tárgyat,  anyagot,  valamint  olyan  műtárgyat,  épületet,  építményt  elhelyezni,  mely  a
vezetéket rongálhatná, tilos.

Székesfehérvár, elektronikus bélyegző szerint

Magosi Lajos tű. ezredes
igazgató megbízásából

Maincz Tamás
hatósági szolgálatvezető-helyettes

Melléklet: -

Terjedelem: 1 oldal

Kapják: 1. Tapolca Város Önkormányzat / Hivatalikapu-Cégkapu

2. Irattár

____________________________________________________________________________________________
Ügyintézés: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben

Ügyfélfogadás: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér u. 1. Tel.: 22/512-150
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08.00-12.00, Szerda 13.00-16.00
E-mail: fejer.vizugy@katved.gov.hu; Hivatali kapu: FMKI

Cím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. ✉: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

35700/8627-1/2022.ált.
 





 

 

 Iktatószám: CS/22499-2/2022. 

Tárgy: tájékoztatás 

Ügyintéző: Csikár Brúnó 
E-mail cím: csikar@nmhh.hu 
Telefon: (99) 518-542 
Hivatkozási szám: 14/900-6/2022. 
Készült: 2022.10.03. 

 

Tapolca Város Önkormányzata 

Dobó Zoltán Polgármester Úr részére! 

Tapolca 

Hősök tere 15. 
8301 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Tapolca város 

településrendezési eszközeinek (0198/6, 0198/7 és 0198/8 hrsz-ú ingatlanokat érintő) módosításának 
előkészítésébe bevont államigazgatási szerv az alábbi tájékoztatást adja a rendezési feladat 
ellátásához szükséges – a Hatóság nyilvántartásának részét képező – elektronikus hírközlési 
szolgáltatókról, szolgáltatásokról, akik, amelyek a rendezés alá vont területtel érintettek, valamint a 
hatáskörébe tartozó kérdésekben a jogszabályokon alapuló követelményekről. 

A rendezés alá vont területen a hatósági nyilvántartásba bejegyzett elektronikus hírközlési 
szolgáltatókról és szolgáltatásokról a Hatóság internetes honlapján: www.nmhh.hu a teljes körű 
nyilvántartás megtalálható. 

Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. 
törvény 94. § (1) bekezdése szerint: „A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek 
építésénél, korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál 
– a külön jogszabályban meghatározott módon – biztosítani kell az elektronikus hírközlési építmények 
elhelyezésének lehetőségét.” 

A postai létesítmények vonatkozásában a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 31. § 
(1) bekezdése alapján: „A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek építésénél, 
korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál biztosítani 
kell a postai szolgáltatóhelyek, felvételi pontok és kézbesítési pontok, valamint az egyetemes postai 
szolgáltatás teljesítését lehetővé tevő egyéb eszközök elhelyezésének lehetőségét.” 

Az elhelyezés területét a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szabályozza, további 
műszaki iránymutatást az MSZ 7487 számú szabvány ad, míg az elhelyezés engedélyezésének 
feltételeit az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési 
építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet), továbbá az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas 
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építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH 

rendelet határozza meg. 

A Hatóság tevékenységének – jogszabályban meghatározott – célja az elektronikus hírközlési piac 
zavartalan, eredményes működésének és fejlődésének, az elektronikus hírközlési tevékenységet 
végzők és felhasználók érdekei védelmének, továbbá a tisztességes, hatékony verseny kialakulásának, 
illetve fenntartásának elősegítése az elektronikus hírközlési ágazatban. 

A távközlés, a távközlési infrastruktúra fejlődése településrendezési eszközökkel befolyásolható, 
támogatható vagy korlátozható, ezért a Hatóság indokoltnak tartja, hogy az érintett hírközlési 
szolgáltatók az előkészítésben részt vegyenek úgy, hogy ismertethessék a település fejlődése és építési 
rendje szempontjából terveiket, és ezek várható lefolyását. 

A Hatóság kéri, hogy az elektronikus hírközlési építmények elhelyezését taglaló munkarész elkészítése 
során vegyék figyelembe a Rendelet 18. § e), f) pontjában, 27. §-ában, valamint 4. mellékletében foglaltakat. 

A településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan még az alábbiakra hívnám fel a 
figyelmet: 

A Hatóság és a Magyar Mérnöki Kamara szakmai ajánlást készített a hírközlési szakági tervezők 
számára. „A Módszertani útmutató a településfejlesztési koncepció, az integrált 
településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésével és módosításával 
összefüggő elektronikus hírközlési szakági munkarészek készítéséhez” című dokumentum a 
Hatóság és Magyar Mérnöki Kamara honlapján is hozzáférhető. 

A településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó elektronikus hírközlési fejezetet csak az 
építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 
11.) Korm. rendeletben meghatározott településrendezési hírközlési tervező (betűjele: TH) 
jogosultsággal rendelkező és névjegyzékbe vett tervező készíthet. 

Folyamatban van a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósítása, melyhez kapcsolódó 
beruházások, fejlesztések megvalósításának biztosítása befolyásolhatja településrendezési eszközök 
készítését, módosításait is. 

A Hatóság továbbá megjegyzi, hogy az antennatartó szerkezetek, antennák és a szolgáltatásnyújtáshoz 
szükséges egyéb eszközök elhelyezésének szabályozása során figyelembe kell venni, hogy 
biztosítható legyen a településen a magasabb szolgáltatásminőségi szint elérését szolgáló 5G 
szolgáltatás igénybevétele. 

A terv elkészültét követően, szíveskedjék azt véleményezésre (papír alapon, elektronikus adathordozón 
vagy interneten elérhetővé téve) megküldeni, a Hatóság iktatószámának válaszlevelükön történő 
feltüntetésével és a hírközlési szakági munkarészek csatolásával. 

Fenti tájékoztatást a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 64. §-ában meghatározottak szerint a Rendelet 11. melléklet 24. pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján, a Rendelet 78. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet 37. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint adta a Hatóság. 

Elektronikusan aláírt dokumentum. 
Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti 
időpontban. 
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Tárgy: Tapolca településrendezési eszközök módosítása, (0198/6-8 hrsz 

napelempark) előzetes tájékoztatási szakasz 

Hivatkozási szám: 14/900-6/2022 

Ügyintéző: Gyarmati Tamás 

 

 

 

Tapolca Város Önkormányzata 

Dobó Zoltán polgármester 
 

 

8301 Tapolca 

Hősök tere u 15. 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságra és az Országos Vízügyi 
Főigazgatóságra küldött hivatkozási számú megkeresésük, valamint az OVF 

25778-0781/2022 számú kijelölése alapján Tapolca város településrendezési 
eszközeinek módosításához a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részéről, az 
OVF nevében is eljárva a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37.§ és a 2/2005. 

(I. 11.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet alapján az alábbi véleményt adjuk. 

A tervezett módosítás:  

A 0198/6-8 hrsz-ú ingatlanokon mezőgazdasági terület helyett különleges 
beépítésre nem szánt napelempark terület kijelölése. 

Tapolca közigazgatási területét teljes egészében érinti a hatályos, „a 
területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő 
szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet” 4. melléklete szerinti 
vízminőség-védelmi terület övezete.  

A tervezési területet üzemelő, vagy távlati ivóvízbázis előzetesen lehatárolt, 
illetve hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidoma, védőövezet- 
és védőterület rendszere, valamint belvízvédelmi övezet nem érinti. A területen 
a KDTVIZIG kezelésében vízilétesítmény nincs. 

A tervezett módosítással kapcsolatban vízvédelmi, vízkészlet-
gazdálkodási, vízrendezési szempontból kifogást nem emelünk. 

 

 

 

Dátum: 
2022. 10. 05. 

 

Ügyiratszám: Vesz-

A-0207-0003/2022 

 

Előadó: 
Réthalmi Tibor 

VESZPRÉM MEGYEI 
SZAKASZMÉRNÖKSÉG 
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Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. 
rendelet 3. sz. melléklet II.1. d) pont alapján a felszíni és felszín alatti vizek minőségi és 
mennyiségi védelmére kiterjedően a vízvédelmi és vízügyi hatóság vesz részt az 
eljárásban.  

Ezeket a jogköröket a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bek. 4. 
pont és a 2. melléklet4. pont alapján a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (8000 
Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.) gyakorolja. 

 

 

 

 

 

 

           Kovács László 
           szakaszmérnök 









Ügyiratszám: VE/32/04945-2/2022 Tárgy: Tapolca város településrende-
zési eszközeinek módosítása 
(napelempark) – előzetes tájé-
koztatási szakasz

Ügyintéző:
Szerv. egység:

Benkő Csilla
Erdészeti Osztály

Hiv. szám:
Melléklet:

14/900-6/2022
8 db táblázat

Telefon: 88/576-000

Tapolca Város Önkormányzata
Dobó Zoltán
polgármester

8301 Tapolca
Hősök tere 15.

Tisztelt Polgármester Úr!

A  hivatkozott  ügyszámú,  a  településrendezési  eszközök  részleges  módosításával
kapcsolatos,  hivatkozott  ügyszámú  megkeresésnek  eleget  téve,  a  településfejlesztési
koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési
eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 37. §-ában foglaltaknak
megfelelően az alábbi állásfoglalást teszem:

A településrendezési eszközök tervezett módosításával érintett Tapolca 0198/6, 0198/7 és
0198/8 hrsz.-ú földrészleteken az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban:
Adattár)  nyilvántartott  erdő nem található,  valamint  ezen  földrészletek  a  jelenleg
hatályos településrendezési eszközök szerint nincsenek erdőövezeti területbe sorolva.

A  módosítással  érintett földrészletek  az  erdőről,  az  erdő  védelméről  és  az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 12.§ (1) és a
4.§-ban  foglaltak  alapján,  és  mivel  az  aktuális  ortofotók  szerint fát,  illetve  faállományt
tartalmaz – az Evt. vonatkozásában – fásításnak minősül.

Tájékoztatom,  hogy a későbbi  beruházások során az Evt.  vonatkozásában fásításnak
minősülő földrészletet,  illetve  annak  alrészletét  érintő,  esetlegesen  szükségessé  váló
fakitermelést – az Evt. 12. § (3) bekezdése alapján – a tervezett kitermelés kezdete előtt
legkésőbb 21 nappal be kell jelenteni a területileg illetékes erdészeti hatóságnak.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Agrárügyi Főosztály
8200 Veszprém, Szent Margit park 2., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1122

telefon: 88/576-000, e-mail: veszprem.erdeszet@veszprem.gov.hu
KRID azonosító: 212502319

mailto:veszprem.erdeszet@veszprem.gov.hu


A bejelentés módját,  és annak adattartalmát  az Evt.  végrehajtásáról  szóló 61/2017.
(XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 44. § (1) és (2) bekezdései tartalmazzák.

A megküldött dokumentáció alapján megállapításra került, hogy a tervezett módosítás, és
az általa lehetővé váló beruházások a környék erdőit és azok élővilágát, továbbá az Evt.
hatálya  alá  eső  egyéb  erdészeti  létesítményeket  és  objektumokat  nem,  vagy  csak
minimálisan terhelik  környezetileg  negatív  következményekkel,  így  környezeti
hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek.

Mindezek alapján a tervezett módosítás ellen kifogást nem emelek.

Tapolca község településrendezési eszközeinek az elkészítéséhez a nyilvántartásomban
szereplő adatokat mellékletként csatoltam.

Tapolca tematikus  erdőtérképe a  Nemzeti  Földügyi  Központ  adatállománya  alapján
készült, mely az alábbi linken érhető el:

https://erdoterkep.nebih.gov.hu/

Az erdőtérképen kereshetőek az  Országos Erdőállomány  Adattárban  (a  továbbiakban:
Adattár) nyilvántartott adattári erdők. Az erdőazonosító feliratra kattintva egy kis táblázat
jelenik  meg  a  képernyőn,  mely  különféle  adatokat,  információkat  (pl.  elsődleges
rendeltetések, terület, stb.) tartalmaz. 

A további térképi állományok az alábbi helyről tölthetőek le:

https://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/rendeltetes/2021/
erdo_rendeltetes_szre_2021_veszprem_megye.zip

Felhívom  a  figyelmét a  településtervek  tartalmáról,  elkészítésének  és  elfogadásának
rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló a 419/2021
(VII.15)  Korm.  Rendeletre,  különösen  annak  61.§-ára,  mely  az  adatszolgáltatással
kapcsolatos tudnivalókat taglalja.

Ezzel összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom:

• 2021. február 15-től kezdődően a megyei területrendezési téradatok a települési
önkormányzatok részére – regisztrációt követően – a Lechner Tudásközpont által
működtetett  Elektronikus  Térségi  Tervezést  Támogató  Rendszer  (E-TÉR)
Tájékoztató  modulján  díjmentesen hozzáférhetőek. Az  erről  szóló  részletes
tájékoztató az alábbi linken olvasható:
http://uj.lechnerkozpont.hu/cikk/elerhetok-a-megyei-teruletrendezesi-teradatok-a-
hazai-telepulesek-szamara     

• További, kapcsolódó linkek:
http://lechnerkozpont.hu/oldal/e-ter     
http://lechnerkozpont.hu/cikk/teruletrendezesi-tervek-interaktiv-elerhetosege-indul-
az-e-ter     
https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep

http://lechnerkozpont.hu/cikk/teruletrendezesi-tervek-interaktiv-elerhetosege-indul-az-e-ter
http://lechnerkozpont.hu/cikk/teruletrendezesi-tervek-interaktiv-elerhetosege-indul-az-e-ter
http://lechnerkozpont.hu/oldal/e-ter
http://uj.lechnerkozpont.hu/cikk/elerhetok-a-megyei-teruletrendezesi-teradatok-a-hazai-telepulesek-szamara
http://uj.lechnerkozpont.hu/cikk/elerhetok-a-megyei-teruletrendezesi-teradatok-a-hazai-telepulesek-szamara
http://lechnerkozpont.hu/cikk/teruletrendezesi-tervek-interaktiv-elerhetosege-indul-az-e-ter
https://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/rendeltetes/2021/erdo_rendeltetes_szre_2021_veszprem_megye.zip
https://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/rendeltetes/2021/erdo_rendeltetes_szre_2021_veszprem_megye.zip
https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep


Amennyiben  a  tervezett  módosítás  a  későbbiekben  is a  megküldött  dokumentáció
szerinti  tartalommal  és területi  érintettséggel  történik,  úgy  a  további  egyeztetési
eljárásban nem kívánok részt venni.

Az Önkormányzat a véleményemet a 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 37. § (4) b) pontja,
valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.)
Korm. rendelet 4. §- a alapján kérte.

Veszprém, az elektronikus aláírás időbélyegzője szerint

    Tisztelettel:

                                                                                        Takács Szabolcs
főispán

nevében és megbízásából

   Kiss Zsolt
   osztályvezető

Kapják:

1. Tapolca Város Önkormányzata (240081933) – hivatali kapun keresztül

2. Irattár



Helységhatáros  területkimutatás Erdőterv 2.1.2.
Nyomtatás ideje:  2022. 10. 07. (területek hektárban)

Adattárból Kor: Életbelépés.

Iroda:   2  Veszprémi ETI Helység:  8602  Tapolca

E     r     d     ő     r     é     s     z     l     e     t     e     k

       H e l y s é g          

E l s ő d l e g e s   r e n d e l t e t é s   s z e r i n t

Védelmi Gazdasági
Közjóléti

Összesen

Egyéb Mind-

Kód Név részletek összesen

8602 Tapolca 1.030,99 95,45 1.126,44 452,53 1.578,97
Össz:  18 VESZPRÉM MEGYE 1.030,99 95,45 1.126,44 452,53 1.578,97
 
Mindösszesen: 1.030,99 95,45 1.126,44 452,53 1.578,97

Ez a táblázat csak az elsődleges rendeltetések szerint készül!
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Rendeltetések kimutatása – elsődleges és

további rendeltetések együtt

Erdőterv 2.1.3.

Nyomtatás ideje: 2022. 10. 07. (Halmozott terület hektárban)*

Adattárból Kor: Életbelépés.

Iroda: 2  Veszprémi ETI Helység:  8602   Tapolca

 
Rendeltetések Terület (ha)

    Védelmi rendeltetésű erdők

TV Természetvédelmi 11,56
 TAV Talajvédelmi 392,54
 VÍZ Vízvédelmi
 GÁT Part- vagy töltésvédelmi
 TLV Településvédelmi 4,79
 TÁJ Tájképvédelmi
 MŰV Műtárgyvédelmi
 ÖRV Örökségvédelmi
 BA Bányászati
 NAT Natura 2000 5,60

Különleges védelmi rendeltetésű erdők

ÁRV Árvízvédelmi
 HON Honvédelmi 859,87
 HAT Határrendészeti

Védelmi rendeltetésű erdők összesen: 1.274,36

Gazdasági rendeltetésű erdők

FT Faanyagtermelő 701,84
 MVE Mezővédő
 SZA Szaporítóanyag termelő
 VK Vadaskert
 GOM Földalatti gomba termelő 
 TAN Tanerdő
 KÍ Kísérleti erdő
 GEN Erdészeti génrezervátum

Gazdasági rendeltetésű erdők összesen: 701,84

Közjóléti rendeltetésű erdők

PA Parkerdő 
 VP Vadaspark

Közjóléti rendeltetésű erdők összesen:

Mindösszesen (halmozott erdőrészlet terület): 1.976,20

* Az egyes erdőterületek a három rendeltetés oszlopából összesítve.



Elsődleges rendeltetések terület kimutatása Erdőterv 2.1.4.A.

Nyomtatás ideje: 2022. 10. 07.

Adattárból Kor: Életbelépés.

Iroda: 2  Veszprémi ETI Helység:  8602   Tapolca

 
Elsődleges rendeltetés* Terület (ha)

    Védelmi rendeltetésű erdők

TV Természetvédelmi 11,56
 TAV Talajvédelmi 154,77
 VÍZ Vízvédelmi
 GÁT Part- vagy töltésvédelmi
 TLV Településvédelmi 4,79
 TÁJ Tájképvédelmi
 MŰV Műtárgyvédelmi
 ÖRV Örökségvédelmi
 BA Bányászati
 NAT Natura 2000

Különleges védelmi rendeltetésű erdők

ÁRV Árvízvédelmi
 HON Honvédelmi 859,87
 HAT Határrendészeti

Védelmi rendeltetésű erdők összesen: 1.030,99

Gazdasági rendeltetésű erdők

FT Faanyagtermelő 95,45
 MVE Mezővédő
 SZA Szaporítóanyag termelő
 VK Vadaskert
 GOM Földalatti gomba termelő 
 TAN Tanerdő
 KÍ Kísérleti erdő
 GEN Erdészeti génrezervátum

Gazdasági rendeltetésű erdők összesen: 95,45

Közjóléti rendeltetésű erdők

PA Parkerdő 
 VP Vadaspark

Közjóléti rendeltetésű erdők összesen:

Mindösszesen (halmozott erdőrészlet terület): 1.126,44

* A táblázat csak az elsődleges rendeltetések szerinti csoportosítást tartalmazza, ezért tájékoztató jellegű!



További rendeltetések terület kimutatása I. Erdőterv 2.1.4.B.

Nyomtatás ideje: 2022. 10. 07.

Adattárból Kor: Életbelépés.

Iroda: 2  Veszprémi ETI Helység:  8602   Tapolca

 
Elsődleges rendeltetés* Terület (ha)

    Védelmi rendeltetésű erdők

TV Természetvédelmi
 TAV Talajvédelmi 237,77
 VÍZ Vízvédelmi
 GÁT Part- vagy töltésvédelmi
 TLV Településvédelmi
 TÁJ Tájképvédelmi
 MŰV Műtárgyvédelmi
 ÖRV Örökségvédelmi
 BA Bányászati
 NAT Natura 2000

Különleges védelmi rendeltetésű erdők

ÁRV Árvízvédelmi
 HON Honvédelmi
 HAT Határrendészeti

Védelmi rendeltetésű erdők összesen: 237,77

Gazdasági rendeltetésű erdők

FT Faanyagtermelő 606,39
 MVE Mezővédő
 SZA Szaporítóanyag termelő
 VK Vadaskert
 GOM Földalatti gomba termelő 
 TAN Tanerdő
 KÍ Kísérleti erdő
 GEN Erdészeti génrezervátum

Gazdasági rendeltetésű erdők összesen: 606,39

Közjóléti rendeltetésű erdők

PA Parkerdő 
 VP Vadaspark

Közjóléti rendeltetésű erdők összesen:

Mindösszesen (halmozott erdőrészlet terület): 844,16

* A táblázat csak a második helyen álló rendeltetések szerinti csoportosítást tartalmazza, ezért tájékoztató 
jellegű!



További rendeltetések terület kimutatása II. Erdőterv 2.1.4.C.

Nyomtatás ideje: 2022. 10. 07.

Adattárból Kor: Életbelépés.

Iroda: 2  Veszprémi ETI Helység:  8602   Tapolca

 
Elsődleges rendeltetés* Terület (ha)

    Védelmi rendeltetésű erdők

TV Természetvédelmi
 TAV Talajvédelmi
 VÍZ Vízvédelmi
 GÁT Part- vagy töltésvédelmi
 TLV Településvédelmi
 TÁJ Tájképvédelmi
 MŰV Műtárgyvédelmi
 ÖRV Örökségvédelmi
 BA Bányászati
 NAT Natura 2000 5,60

Különleges védelmi rendeltetésű erdők

ÁRV Árvízvédelmi
 HON Honvédelmi
 HAT Határrendészeti

Védelmi rendeltetésű erdők összesen: 5,60

Gazdasági rendeltetésű erdők

FT Faanyagtermelő
 MVE Mezővédő
 SZA Szaporítóanyag termelő
 VK Vadaskert
 GOM Földalatti gomba termelő 
 TAN Tanerdő
 KÍ Kísérleti erdő
 GEN Erdészeti génrezervátum

Gazdasági rendeltetésű erdők összesen:

Közjóléti rendeltetésű erdők

PA Parkerdő 
 VP Vadaspark

Közjóléti rendeltetésű erdők összesen:

Mindösszesen (halmozott erdőrészlet terület): 5,60

* A táblázat csak a harmadik helyen álló rendeltetések szerinti csoportosítást tartalmazza, ezért tájékoztató 
jellegű!



 Egyéb részletek területkimutatása
  Erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló területek

Nyomtatás ideje: 2022. 10. 07. Erdőterv 2.1.5.

 

Adattárból Kor: Életbelépés.

Iroda: 2  Veszprémi ETI Helység:  8602   Tapolca
 

Térképi jel és megnevezés Terület hektár

EK Erdészeti kutatóhely*
 NY Nyiladék (ha 6 m-nél szélesebb)** 28,30
 TI Tisztás* 88,74
 TN Terméketlen terület* 244,43
 RA Erdei farakodó és készletező hely**
 VF Vadföld 71,85
 VI Erdei vízfolyás, erdei tó**
 CE Cserjés* 14,31

Erdészeti létesítményhez tartozó területek* összesen           4,90
ebből
ÚT Erdészeti magánút 4,76

 VA Keskeny nyomközű vasúti pálya (erdei vasút)
 ÉP Erdei épület 0,14
 MV Mesterségesen kialakított vízfelületek (tározó, csatorna, árok)
 SÍ Erdei sípálya
 EY Egyéb erdészeti létesítményhez tartozó terület

Egyéb részletek összesen: 452,53

 Ebből érvénytelenített egyéb részlet:

Fátlan állapotban tartott erdőnek minősül:
* 2018. július 1-jétől
** 2017. szeptember 1-jétől
Érvénytelenített egyéb részlet (Csemetekert, dugványtelep; Bot, vessző és díszítőgally termelést 
szolgáló terület; Karácsonyfatelep)



 Természetvédelmi területek listája
Nyomtatás ideje: 2022. 10. 07. (erdőtervezett terület hektárban) Erdőterv 2.7.8.

Adattárból Kor: Életbelépés.

 Iroda:  2  Veszprémi ETI                           Helység:  8602  Tapolca

Országos és helyi jelentőségű védett természeti területek

Terület
sorszáma

T e r ü l e t  m e g n e v e z é s e
R é s z l e t

d a r a b s z á m t e r ü l e t
erdő egyéb összesen erdő egyéb összesen

   
1007 Balaton-felvidéki NP 4 2 6 11,56 0,96 12,52

Összesen:  4 2 6 11,56 0,96 12,52

 
 



Erdőterületek tűzveszélyességi besorolása helységenként
Készült a 2021. évi statisztikai adatállományból

Nyomtatás ideje: 2022. október 07. Területadatok hektárban

Igazgatóság:  -     Gazdálkodó:  -     

 Megye:  -     Erdőfelügyelő:  -     

 Helység: 8602 Tapolca Erdőtervezési körzet:  -     

H e l y
Erősen tűzveszélyes faállományok

Közepesen tűzveszélyes
faállományok

Kismértékben tűzveszélyes
faállományok

Nincs
beso-
rolva11 12 13 14 15 21 22 23 25 31 32 33 35

8602 Tapolca 41,45 35,20 190,67 659,26 452,53 199,86

Összesen: 41,45 35,20 190,67 659,26 452,53 199,86

Mindösszesen: Erősen tűzveszélyes 267,32 Közepesen tűzveszélyes 659,26Kismértékben tűzveszélyes 652,39
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VESZPRÉM MEGYEI

KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE/NEF/0413-6/2022

Ügyintéző: Mészáros Zsuzsa

Szerv. egység: Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály

Telefon: 88/550-947

Tárgy: Tapolca város településrendezési

eszközeinek módosítása teljes eljárásban

–  előzetes  tájékoztatási  szakasz  –

valamint  állásfoglalás  környezeti

vizsgálat szükségességéről 

Hiv. szám: 14/900-6/2022.

Mellékletek: -

Dobó Zoltán

polgármester

részére

Tapolca Város Önkormányzata

Polgármester

Tapolca

Hősök tere 15.

8301

Tisztelt Polgármester Úr!

A  népegészségügyi  feladatkörében  eljáró  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  (a

továbbiakban: Kormányhivatal) tárgyi ügyben az alábbi véleményt adja:

A településtervek  tartalmáról,  elkészítésének  és  elfogadásának  rendjéről,  valamint  egyes

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 64.§.

(3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  a  Kormányhivatal  hatáskörébe  a  közegészségügyi

szakterület tartozik.

Népegészségügyi Főosztály
8200 Veszprém, József Attila utca 36.

telefon: 88/550-928, fax: 88/550-829, e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu 
KRID azonosító: 457389379 
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A közegészségügyi szakterület vonatkozásában a jogszabályon alapuló követelmények az

alábbiak:

 A  rendezés  alá  vont  területen  gondoskodni  kell  az  ivóvíz  minőségű  víz

biztosításáról,  mely  kielégíti  az  ivóvíz  minőségi  követelményeiről  és  az  ellenőrzés

rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben előírt paramétereket.

 Biztosítani kell a keletkező  szilárd- és folyékony hulladék előírásoknak megfelelő

gyűjtését,  elhelyezését  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  körébe  tartozó

hulladékkal  kapcsolatos  közegészségügyi  követelményekről  szóló  13/2017.  (VI.  12.)

EMMI rendelet alapján.

A  Kormányhivatal  tárgyi  ügyben  a  rendelkezésre  álló  dokumentációt  (a  továbbiakban:

dokumentáció)  szakmai  szempontból  áttekintette,  a  dokumentációban  foglaltakkal

kapcsolatban kifogást nem emel.

A Kormányhivatal  az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.

(I.  11.)  Korm.  rendelet  4.  §  (2)  bekezdése  és  3.  sz.  melléklete  II.  pontja alapján  a

dokumentációt  a  környezet-  és  település-egészségügyre  kiterjedően  megvizsgálta,  a

dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban észrevételt nem tesz.

A Kormányhivatal megállapította, hogy közegészségügyi szempontból jelentős kedvezőtlen

környezeti hatás nem várható, környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Veszprém, 2022. október 10.

Tisztelettel:

Takács Szabolcs

főispán

nevében és megbízásából:

Dr. Pápai Enikő

főosztályvezető,

 megyei tisztifőorvos

Népegészségügyi Főosztály
8200 Veszprém, József Attila utca 36.

telefon: 88/550-928, fax: 88/550-829, e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu 
KRID azonosító: 457389379 
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Értesülnek:

1. Címzett – Hivatali Kapu útján – TAPONK KRID: 240081933

2. Irattár

Népegészségügyi Főosztály
8200 Veszprém, József Attila utca 36.

telefon: 88/550-928, fax: 88/550-829, e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu 
KRID azonosító: 457389379 







Szabályozott Tevékenységek  
Felügyeleti Hatósága 

Bányászati és Gázipari Főosztály 

Pécsi Bányafelügyeleti Osztály 

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Telefon: +36 (1) 550 2500 Email: sztfh@sztfh.hu  Hivatali kapu: SZTFH 
Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf. 547. Fax: +36 (1) 550 2495 Honlap: www.sztfh.hu KRID: 469506375 v01 

 

DOBÓ ZOLTÁN 

polgármester 

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

elektronikus úton 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet (Rendelet) 30.§ (3) bekezdésére hivatkozva Tapolca város településfejlesztési 
eszközeinek módosításában foglaltakkal kapcsolatban kifogást nem emel, és megállapítja, Decs 

nagyközség településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan földtani és ásványvagyon 
védelmi környezeti vizsgálat készítése nem szükséges. 

A Bányafelügyelet indoklásul a következőket adja elő:  

Tapolca Polgármestere a megkeresésében jelezte, hogy Tapolca Város Településrendezési Eszközei 
módosítását a Rendelet 2022. június 30-án hatályos szövegállapotának 37. § (2) bekezdése szerinti 

előzetes tájékoztatási véleményezésre küldi meg. Az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (Rendelet) 4. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 

kérte a Bányafelügyelet véleményét arra vonatkozóan is, hogy a módosítások tekintetében várható-e 

jelentős környezeti hatás az épített környezet védelmére kiterjedően. A megkeresés mellékletét képezi 
az elkészült véleményezési dokumentáció rövidített változata is. 

A koncepcióban meghatározott távlati célok és a fejlesztésekre kijelölt helyszínek ismeretében 
megállapítható volt, hogy azok a jelenlegi ismeretek szerint nem érintenek ásványvagyon gazdálkodási 
övezetet vagy földtani veszélyforrások jelenlétével valamint azok kialakulásának lehetőséget biztosító 
területrészeket. A véleményezési dokumentumban megfogalmazott távlati célok és a jövőre 
vonatkozóan tervezett beavatkozások, valamint az elirányzott újabb területhasználati célok – a 

Iktatószám: SZTFH-BANYASZ/11280-2/2022 Azonosító szám:  

Tárgy: Vélemény a Tapolca Város 

Településrendezési Eszközeinek 
módosítása céljából tartandó 
egyeztetési tárgyalásra. 

Hivatkozási szám: 14/900-6/2022. 

Ügyintéző: Kasztl Csaba Béla 

Telefon: +36 72 795 293 

E-mail: csaba.kasztl@sztfh.hu 

Mellékletek:  

Dr. Kele Hajnalka Digitálisan aláírta:  Dr. Kele Hajnalka 

Dátum: 2022.10.12 13:40:04 +02'00'

mailto:sztfh@sztfh.hu
http://www.sztfh.hu/
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településfejlesztési koncepcióban megadott ismertetés alapján – bányafelügyeleti hatáskörbe tartozó 
előírásokat és területeket nem érintenek. 

A vizsgálati dokumentáció értékelésében foglaltak szerint az előirányzott változtatással kapcsolatban 
nem voltak megállapíthatók olyan hatások, amelyek elviselhetetlenek lehetnének a földtani környezeti 
elemekre, vagy azokban visszafordíthatatlan folyamatokat kezdeményeznének. 

A Bányafelügyelet véleményét a Magyar Állami Földtani Geofizikai és Bányászati Adattárban meglévő 
adatok és dokumentációk felhasználásával, a Rendelet 41. § (3) és (4) bekezdése és 9. sz. mellékletének 
22. pontjában foglaltak alapján adta ki. A Bányafelügyelet hatáskörét és illetékességét a bányászatról 
szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. § (3), valamint 44. § (1) bekezdése határozza meg. 

Pécs, időbélyegző szerint 

 Dr. Biró Marcell 
 elnök 

 (hatáskör gyakorlója megbízásából) 

 Dr. Kele Hajnalka 

 osztályvezető 

 (kiadmányozó) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erről értesülnek: 
1. Tapolca Város Önkormányzata – elektronikus úton. 
2. Irattár 



 

 

Közegészségügyi Osztály 1. 
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203  – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853   

Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958 
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

 

Dobó Zoltán polgármester  
részére 

 
Tapolca Város Önkormányzata 

Iktatószám:  BP/FNEF-TKI/5865-2/2022. 

Ügyintéző: Debreczeni András 

Telefonszám: +36-1-4653866 

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu 

Tárgy:  Véleményezés, természetes 
gyógytényező érintettsége 
szempontjából. 

Hivatkozási szám: 14/900-6/2022. 

  

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Tapolca város településrendezési eszközeinek a 0198/6, 0198/7 és 0198/8 hrsz-ú területekre vonatkozó 

módosítása, illetve az ehhez kapcsolódó környezeti vizsgálat tárgyában, hivatkozott számú levelében 
történt megkeresésére a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a 

továbbiakban: BFKH) az alábbi tájékoztatást adja. 
 

A módosítás alá vont területeken természetes gyógytényező, gyógybarlang, gyógyhely 

érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a BFKH véleményezési lehetőséggel nem 
rendelkezik.  

 

Érintettség esetén a BFKH, mint államigazgatási szerv feladatát a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. számú 
mellékletének 25. pontja, mint környezet védelméért felelős szerv feladatát az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú melléklete II.2. 
pontjának g) bekezdése állapítja meg. 
 

BFKH jelen iratot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg.  
 
BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani 
(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosítókód: 427094958).  
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Közegészségügyi Osztály 1. 
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203  – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853   

Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958 
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

A BFKH kéri fentiek szíves tudomásulvételét. 
 
Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

Üdvözlettel: 

dr. Sára Botond 

főispán megbízásából 
 

 

dr. Somogyi Rozália 

osztályvezető 

Melléklet: – 

 
 
Kapják: 

1. Címzett – Hivatali kapu  

2. Irattár 
 



 
 
 
 
 
 

8200 Veszprém, Kistó u. 1. 
telefon: 88/550-069, fax: 88/550-847, e-mail: veszprem.utugy@veszprem.gov.hu 

KRID azonosító: 515806718 

Ügyszám: VE/62/00819-2/2022. Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 
8301 Tapolca, Hősök tere 15. 
Tapolca rendezési tervének 
módosítása napelem park 
területkijelölés vonatkozásában,– 
előzetes vélemény 

14/900-6/2022. 

Ügyintéző: 
Szerv.egység: 
Telefon: 

Holonics Renáta 

Útügyi Osztály 

88/550-068 

 

 

 

Hiv. szám: 
 

 
Tapolca Város Önkormányzata 
Tapolca  
Hősök tere 15. 
8301 
 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Közlekedési hatóság) útügyi hatáskörében 
eljárva a településrendezési tervének módosításával kapcsolatban az alábbiak szerint 
nyilatkozom: 
 
Tárgyi módosítás tervezet jelenlegi szakaszában nem megállapítható az érintettség közlekedési 
szakági tekintetben, ezért a továbbiakban is részt kívánok venni az eljárásban. 
 
A napelempark megközelíthetőségének útvonalát szükséges végigtekinteni, a jellemző 
járművek közlekedésére alkalmassá kell tenni minimum földút szinten. Ezen útvonal bemutatása 
szükséges az utolsó szilárd burkolattal rendelkező útfelülettől. 
 
A közlekedési javaslat alátámasztó munkarészét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: RT rendelet) 3. számú melléklet 24-31. sorai, a közutak tervezéséről szóló e-UT 
03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírás (továbbiakban: KTSZ), valamint a településrendezési 
tervek közúti közlekedési munkarészeiről szóló e-UT 02.01.41 számú Útügyi Műszaki Előírás 
(továbbiakban: TTKKM) szerinti tartalmi követelményekkel kell kialakítani (ahol szükséges 
közúthálózati hierarchia, csomóponti, keresztmetszeti tervek a nagytávlati közlekedési igények 
alapján, távlati területfelhasználáshoz szükséges parkolóhelyszám és elhelyezés, közösségi 
közlekedési járatok útvonalai, megállói stb.) 

1. A közlekedési szakági munkarész kidolgozását a Magyar Mérnöki Kamara tervezői 
névjegyzékében településtervezési közlekedési szakterületi tervezési jogosultsággal 
(Tkö) rendelkező tervező készítheti. A benyújtandó közlekedési szakági terveken a 
közlekedéstervező elérhetősége, kamarai száma, eredeti aláírása kell, hogy 
szerepeljen.  

2. A digitálisan benyújtott terven nem lehet mérni. Kérem, hogy a tervező a közlekedési 
területek vonatkozásában a szabályozási szélességet a szabályozási terven tűntesse fel. 



2 / 2 
 

8200 Veszprém, Kistó u. 1. 
telefon: 88/550-069, fax: 88/550-847, e-mail: veszprem.utugy@veszprem.gov.hu 

KRID azonosító: 515806718 

3. A közlekedési létesítmények helyigényét csomóponti vázlattervekkel és az utak 
mintakeresztszelvényeinek (legszűkebb szelvényben) bemutatásával kell igazolni, 
figyelembe véve valamennyi kiépülő létesítményt (út, járda, kerékpárút, nyílt árok, 
közvilágítás, utcabútorok stb.). A keresztmetszeti méretezést valamennyi érintett út 
tekintetében el kell végezni, a meglévő jellemző keresztmetszeti kialakítás egyidejű 
feltüntetésével. 

4. Az utak vonatkozásában a csomóponti távolságok betartása szükséges az adott 
környezet figyelembe vételével. Ahol nem lehet (helyi közutak környezetében), ott 
indokolni kell, és a közlekedésbiztonságot be kell tudni mutatni. 

 
 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet  
4 § (2) bekezdése, illetve a 3. számú melléklete nem nevesíti útügyi hatáskörében a Közlekedési 
hatóságot a környezet védelméért felelős szervek névsorában. 
 
A Veszprémi Kormányhivatal hatásköre a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet 
15. pontján alapul, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja 
meg. A kiadmányozás a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás 
rendjéről szóló 18/2022. (VIII. 1.) számú utasításán alapul. 
 
Veszprém, 2022. október 13. 

 Takács Szabolcs  
főispán 

nevében és megbízásából: 
 

Holonics Renáta 
osztályvezető 

 
Kapja hivatali kapun: 

1. Tapolca Város Önkormányzata (240081933) 
2. Irattár 



Ügyiratszám: VE/30/07673-2/2022. Tárgy: Tapolca TRE módosítása 
előzetes tájékoztatás

Ügyintéző: Ádám Bence Hiv. szám: 14/900-6/2022
Szerv. egység Természetvédelmi Osztály
Telefon: 88/550-882 Melléklet: -

Dobó Zoltán
polgármester részére

Tapolca Város Önkormányzata

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással  fenti  számú  levelére,  a Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  (a  továbbiakban:
Kormányhivatal)  hatáskörében  eljárva,  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

sajátos jogintézményekről  szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (EljR.) 37. § (4) bekezdése és 9.
számú mellékletének 4. pontja, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdése és
35. § (1) bekezdésének c) pontja alapján,  Tapolca településrendezési eszközeinek módosításához
az alábbi tájékoztatást adom.

Az Önkormányzat  jelen módosítási  szándéka levele és a hozzá csatolt  iratanyag alapján a  Tapolca
0198/6,  0198/7,  0198/8  hrsz.-ú  területek  vonatkozásában,  különleges  beépítésre  nem  szánt,
napelempark  terület  kijelölése.  A módosítás  célja  2  MW teljesítményű napelempark  elhelyezésének
biztosítása. A módosítás során újonnan különleges beépítésre nem szánt terület kerül kijelölésre. 

A tervezési terület országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 közösségi jelentőségű
természet-megőrzési  vagy  különleges  madárvédelmi  területet,  Magyarország  és  egyes  kiemelt

térségeinek  területrendezési  tervéről  szóló  2018.  évi  CXXXIX.  törvényben  meghatározott  országos
ökológiai hálózat övezeteit nem érinti.

A tervezési területen a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) szerinti
ex-lege  védett  természeti  érték,  illetve  a  védett  és  a  fokozottan  védett  növény-  és  állatfajokról,  a

fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból

jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő fajok, vagy
azok élőhelyének előfordulásáról sincs adatunk.

A tervezési terület a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról

szóló 9/2019. (VI.  14.) MvM rendelettel  (továbbiakban:  MvM rendelet)  meghatározott  tájképvédelmi
terület övezetéhez tartozik. 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Természetvédelmi Osztály

8200 Veszprém, József Attila u. 36., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1307, KRID: 346 009 700
telefon: 88/550-878, fax: 88/550-848, e-mail: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu  



Az MvM rendelet 4.§ (4) bekezdése értelmében a tájképvédelmi terület övezetében az erőműveket a
tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki
megoldások  alkalmazásával  kell  megvalósítani.  Erre  vonatkozóan  javaslom  a  telekhatáron  a
takarófásítás előírását.

Környezeti vizsgálat:

A benyújtandó terv az  egyes tervek, illetve programok környezeti  vizsgálatáról  szóló 2/2005. (I.  11.)
Kormányrendelet (Rendelet) hatálya alá tartozik. A Rendelet 1. § (3) bekezdése szerint, a település egy
részére  készülő  szabályozási  tervnél,  illetve  helyi  építési  szabályzatnál  a  várható  környezeti  hatás
jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége.

Tájékoztatom,  hogy  a  City  Premium Services Kft.  részére  a  Kormányhivatal  VE/30/06110-1/2022.
ügyiratszámon előzetes vizsgálati eljárást folytatott le. A VE/30/06110-41/2022. ügyiratszámú előzetes
vizsgálati eljárást lezáró határozatban a Kormányhivatal megállapította, hogy a tervezett tevékenység
megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás illetve, hogy a tervezett tevékenység
egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött. 

A  határozat  1.3  pontjában  rögzítésre  került  továbbá,  hogy  a  tervezett  naperőmű  létesítése  –  a
tevékenységgel érintett település önkormányzatának nyilatkozata alapján – a helyi településrendezési
eszközökkel  nincs  összhangban,  ezért  a  tervezett  bővítéssel  kapcsolatban  felmerült  kizáró  okot
legkésőbb a tevékenység végzéséhez szükséges építési engedély kiadásáig meg kell szüntetni.

Jelen tervmódosítás ezen kizáró ok megszüntetésére irányul. Tekintettel az előzetes vizsgálati eljárásra
és  annak  megállapításaira,  a  tervmódosítással  kapcsolatban  a  környezeti  vizsgálat  lefolytatását,
környezeti  értékelés  elkészítését  nem  tartom  szükségesnek.  Felhívom  azonban  a  figyelmet  az
Önkormányzat Rendelet szerinti, nyilvánosságot érintő tájékoztatási kötelezettségére.

Tájékoztatom, hogy a településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárásában részt
kívánok venni. A kidolgozott tervdokumentációt hivatali  kapun (VEJHKTF, KRID: 346 009 700)
kérem megküldeni.

A  kiadmányozási  jog  gyakorlása  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalok  szervezeti  és  működési

szabályzatáról  szóló  10/2022.  (IX.  22.)  MvM  utasítás  és  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal
vezetőjének a kiadmányozás rendjéről szóló 18/2022. (VIII.1.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:

Takács Szabolcs
főispán

nevében és megbízásából:

Horváth László
osztályvezető

Kapják:

1. Tapolca Város Önkormányzata (KRID: 240081933)

2. VEMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály (vemkh.epitesugy@veszprem.gov.hu)

3. Irattár
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8330 Siimeg, B6ke tlr 7., Tel.: g7l550-760,Fax.: g7l352_S7g

E-mail:

Ugysz:irn : sut'nlJ 084-2.12022.

Ui: Epres R6bert v6rosi fodoitdsz T6rgy : Tapo lca Viiros tel epii l6srendez6s i eszkoze i nel<
M6dos [t6sa ElSzetes t|jel<oztato szakasz

Tapolca V{ros Onkorm6n yzata
Tapolca

Floscik tere I 5.

8300

Dobd, Zohrtn Polgdrmester Ur r6sz6re !

Tisztelt Onkor-m6nyzat !

Stirneg vfuos 0nkorm6nyzata kdpviseletdben Tapolca Viiros teleptildsrendezdsi eszkozeinek
m6dosit6sa tttrgyihan a 31412012. (xL 8.) Korm, rendelet, hogy akozigazgatdsi teriiletdt
drinto infiastrukturdlis kapcsolatok, valamint egydb kornyezeti hatasok vonatkozas6ban

dszrevdtelt nem tesziink, a m6dosit6s ellen kifog6st nem emeltink, A tov6bbi egyeztetesi

elj6r6sban reszt kiv6nunk venni.

Srirneg, 2022. IL 07.
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