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Készült az állami alapadatok felhasználásával.
Ez a terv a Pápai Építész Stúdió Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét a 7/1978/febr.1/MT.rendelet biztosítja.
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Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testület
38/2017. (VIII.15.) határozatának

1. melléklete
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2. melléklet 

 

1 TAKÁCSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

1.1 BEVEZETŐ, A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JOGSZABÁLYI ALAPJA 

A Településszerkezeti terv a 11/2017. (III.14.) Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott 
Településfejlesztési koncepció elhatározásainak megvalósítását szolgálja. 

A Településszerkezeti tervet (továbbiakban: TSZT) Takácsi Község Településfejlesztési koncepciójának 
elhatározásain túlmenően meghatározzák az alábbi jogszabályok;  

területrendezés:  
 2003. évi XXVI. tv. az Országos Területrendezési Tervről — (továbbiakban: OTrT),  
 Veszprém MegyeTerületrendezési Terve (továbbiakban: VM TrT) 

településrendezés: 
 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezetalakításáról és védelméről (továbbiakban Étv) 
 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 

(továbbiakban: OTÉK) 
 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről (továbbiakban: 314/2012. R.) 

további ágazati törvények, kormányrendeletek, koncepciók: 
 a szakági területekre vonatkozó általános jogszabályok, környezet-, a természet- és a kulturális 

örökség-, az erdő-, a termőföld védelme, infrastruktúrák kialakítása, elhelyezése, vízügy stb. 
 Európai Unió Agendája 2020 
 NFTK 2030 - Nemzeti Fejlesztés 2030 / Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
 Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció 

A Településszerkezeti terv a Településfejlesztési koncepcióban foglalt célok megvalósítását biztosítva, 
az előbbiekben részletezett követelményeknek is megfelelően rögzíti: 

 a település térbeli és szerkezeti fejlődésének irányait,  
 a területfelhasználást, a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek térbeli 

elhelyezkedését,  
 a településműködéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét 

meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, 
  a település természeti- és épített örökségi értékei védelmével érintett területeket 

(érvényesítve a más jogszabályokban elrendelt védelmeket), 
 a veszélyeztetett területekre vonatkozó korlátozásokat, 

A fentieknek megfelelően határozza meg 
 az egyes területrészek területfelhasználási kategóriákba történő besorolását, 
 a beépítésre szánt területek beépítési sűrűségét, 

A TSZT-ben 
 érvényesülnek az országos és a térségi érdekek a területrendezési tervekben foglaltak 

figyelembevételének révén, 
 a szomszédos, vagy más módon érdekelt települések rendezési terveinek figyelembe vételével 

érvényesülnek azok alapvető jogai. 
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Mindezek alapján megállapítható, hogy a terv kielégíti a környezet állapotának javításával vagy 
legalább szinten tartásával kapcsolatos elvárásokat. 

A terv tartalmi felépítése követi a 314/2012. R. településszerkezeti tervre szóló rendelkezéseit, vagyis: 
 a kormányrendeletben meghatározottak szerint elvégzett megalapozó vizsgálatokra épül, mely 

2014-ben készült el a Településfejlesztési Koncepció kidolgozását megelőzően, 
 a szerkezeti terv tartalmi felépítése megfelel a kormányrendeletben szereplő követelményeknek, 

azaz a szerkezeti tervlapokból és a szerkezeti terv leírásból áll,  
 változások (beavatkozások és ütemezések) címen térképen bemutatásra kerülnek a változások 

helyszínei, leírással ismertetve azok megcélzott területfelhasználását, területi kihatásait és a 
beavatkozások javasolt feltételeit, 

 tartalmazza a település területi mérlegét, a kiindulási és a tervezett területhasználat biológiai 
aktivitásérték számításának eredményét, a területrendezési tervekkel való összhang igazolását. 

1.2 A TERÜLETFELHASZNÁLÁS, A TELEPÜLÉS IGAZGATÁSI TERÜLETÉNEK 
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEI 

A település közigazgatási területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területi egységekből áll. A 
beépítésre szánt terület —a település közigazgatási területének a beépített, ill. a további beépítés céljára 
szolgáló területrésze—, jellemzően, de nem kizárólag a belterület (meglévő és tervezett bővítés). A 
beépítésre nem szánt terület —a település közigazgatási területének a be nem épített, területrészei; 
zöldterületi, mezőgazdasági, erdő és közlekedési, illetőleg egyéb célra szolgáló része— jellemzően, de 
nem kizárólag a külterület. 
 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Területfelhasználási 
egység — általános 

használat szerint 

Területfelhasználási egység — 
sajátos használat szerint 

Legnagyobb 
beépítési 
sűrűség 

Lakóterület Falusias — Lf 0,5 
Vegyes terület Intézményi — Vi 1,5 
Gazdasági terület Kereskedelmi, szolgáltató — Gksz 2,0 

Ipari gazdasági — Gip  
Beépítésre szánt 
különleges területek 

Temető — K-T 0,1 
Honvédelmi területek — K-Hon  
Közműlétesítmények — K-Km 0,2 
Mezőgazdasági üzemi — K-Mü 0,4 
Rekreációs célú terület — K-Rek 0,8 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

Területfelhasználási 
egység — általános 

használat szerint 

Területfelhasználási egység — sajátos használat 
szerint 

Közlekedési és 
közműterület 

Közutak — KÖ-U 
Kötött pályás közlekedés — KÖ-K 

Erdő Védelmi — Ev 
Gazdasági — Eg 
Közjóléti — Ek 

Mezőgazdasági Általános — Má 
Korlátozott használatú — Mko 

Vízgazdálkodási Vízgazdálkodási — V 
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Beépítésre nem szánt 
különleges területek 

Rekreációs célú terület — Kb-Rek 
Sportterület — Kb-Sp 
Hulladékkezelő terület — Kb-Hull 

1.2.1 BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

1.2.1.1 Lakóterületek: 

Falusias lakóterületek: minden lakóterületi tömb a falusias lakóterületbe tartozik.  

Lakóterületi fejlesztési területek: 
 belterületen tömbfeltárással a  II. Rákóczi F. utca és a patak közti tömbben, 
 belterületen telek megosztással a Táncsics M. utcától délre lévő tömbben 
 a régi malom alatti kertes tömb átsorolásával,  
 külterületen a Marcaltői utcától délre, a temetőtől nyugatra lévő területen, a Marcaltői utca 

mentén. 

A falusias lakóterületen elsősorban lakó rendeltetésű létesítmény helyezhető el, másodsorban  mező-és 
erdőgazdasági, egyéb, a lakó rendeltetést nem zavaró, gazdasági rendeltetésű, kereskedelmi, 
szolgáltató, vendéglátási, szállás jellegű, igazgatási, iroda, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
kulturális rendeltetésű létesítmény helyezhető el. 

1.2.1.2 Vegyes területek: 

Intézményi vegyes területek: a református és az evangélikus templomok telkei tartoznak az 
intézményterületbe. A település intézmény területein hitéleti és iroda rendeltetésű létesítmények lehetnek.    

1.2.1.3 Gazdasági területek:  

A település gazdasági területei kereskedelmi, szolgáltató és ipari gazdasági területek. 

Kereskedelmi, szolgáltató terület: a belterület nyugati szélén, a lakótömbök megosztásával létrejövő 
területek tervezett. A területen elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységek céljára 
szolgáló létesítmények, épületek helyezhetők el. 

Ipari terület, egyéb ipari terület: A belterülettől délnyugatra lévő, a mezőgazdasági üzemi területhez és 
egy kisebb meglévő iparterülethez kapcsolódó területeken tervezett. Az egyéb ipari gazdasági területen 
ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási rendeltetésű épületek, létesítmények lehetnek 

1.2.1.4 Beépítésre szánt különleges területek: 

Temető: a belterület északnyugati szélén található a temető, bővítése nem tervezett. A területen csak 
kegyeleti rendeltetésű, vagy a temető üzemvitelével összefüggésben szükséges rendeltetésű épület 
helyezhető el. 

Sportterület: a belterülettől keletre van a községi sportpálya, külterületen. A testedzés, a sportolás 
épületei, építményei helyezhetők el, kiegészülve vendéglátás rendeltetésű épületekkel. 

Közműlétesítmények építményeinek elhelyezésére szolgáló terület: a közműlétesítmények, és 
azokhoz szorosan kapcsolódó épületek, építmények elhelyezésére szolgáló területek. 

Mezőgazdasági üzemi terület: a belterülettől délnyugatra, külterületen lévő állattartó telep. 
Mezőgazdasági üzemi területen termelést, állattartást szolgáló épületek, valamint azokat kiszolgáló 
építményeket helyezhetők el. 

Honvédelmi területek: a MH Pápa Bázisrepülőtér üzemeltetéséhez kapcsolódó távközlési, irányítási, 
fénytechnikai rádiólokációs és egyéb berendezések elhelyezését szolgáló területek. A területen 
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honvédelmi létesítmények és azok kiszolgálását biztosító —külön jogszabályban meghatározott— 
épületek és egyéb építmények helyezhetők el. 

1.2.2 BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK: 

1.2.2.1 Közlekedési és közműterület: 

Közúti közlekedés területei: az országos közutak, valamint a helyi gyűjtőutak területei.  

Kötött pályás közlekedés területe: 10. Győr—Celldömölk vasúti terület. 

1.2.2.2 Erdőterületek: 

Az erdőtervezett erdőterületeket a Településszerkezeti terv erdőterületbe sorolja az alábbi területeket 
kivételével: 

 a 0245/2 hrsz.-ú erdőtervezett elsődlegesen védelmi rendeltetésű erdőterület egyben honvédelmi 
célú terület is, amely a HM adatszolgáltatása alapján különleges beépítésre szánt honvédelmi 
területbe került besorolásra.  

Erdőterületek területfelhasználási egységekbe sorolása az építési használat szerint: 

Közjóléti erdőterületek: A belterülethez közeli Gerence-patak menti erdőterületeket (439 és 0205/1 
hrsz.) a településfejlesztési koncepcióban elhatározott rekreációs zóna részeként közjóléti erdőterületbe 
kerülnek. Közjóléti erdőterületen ismeretterjesztő, pihenés, testedzés, vendéglátás rendeltetésű 
építmények helyezhetők el, a HÉSZ-ben meghatározásra kerülő teleknagyság felett a felsorolt 
rendeltetésű épületek elhelyezésre is lehetőség nyílik. 

Védelmi erdőterületek: Védelmi erdőterületen csak a védelmi célok megvalósulását szolgáló nem 
épületnek minősülő építmények helyezhetők el. Kilátó és magasles kivételével épületek nem helyezhetők 
el.  

Volt temető (Ótemető) területe (085/7 hrsz.) erdőtervezett erdő terület. A terület hasznosítása, az 
erdőgazdálkodás a területen kizárólag oly módon folytatható, hogy a terület kegyeleti park jellege 
megmaradjon. 

Gazdasági erdőterületek: Gazdasági erdőterületen az erdő műveléséhez, az erdő- és vadgazdálkodást 
szolgáló építmények helyezhetők el, épületek elhelyezésére a HÉSZ-ben meghatározásra kerülő 
teleknagyság felett van lehetőség. 

1.2.2.3 Mezőgazdasági területek: 

Mezőgazdasági területek besorolása sajátos használatuk szerint: 

Általános mezőgazdasági területbe tartoznak jellemzően a közigazgatási területen elhelyezkedő 
mezőgazdasági területek területfelhasználásba. Az általános mezőgazdasági területeken cél a 
gazdaságos mezőgazdasági termelés feltételeit biztosító infrastruktúra kialakítása, ugyanakkor a tájképet 
kedvezőtlenül befolyásoló, a tájhasználati hagyományokat figyelmen kívül hagyó túl sűrű beépítések 
megakadályozása. 

A növénytermesztés az állattartás és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos saját termék 
feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmények helyezhetők el. 

A településszerkezeti terv megkülönbözteti azon mezőgazdasági területek, amelyeket Veszprém Megye 
Területrendezési terve erdőtelepítésre való alkalmasságuk miatt erdőgazdálkodási térségbe sorolt 
(„erdőtelepítésre alkalmas mezőgazdasági területek”).  
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Korlátozott használatú mezőgazdasági területbe azon mezőgazdasági területek tartoznak, ahol a HM 
Pápa Bázisrepülőtér biztonságos működése miatt építmények nem helyezhetők el, valamint korlátozott a 
mezőgazdasági használat is, 1,2 m-nél magasabb növénykulturák nem termeszthetők. 

Kertes mezőgazdasági terület a közigazgatási területen nem került kijelölésre. 

1.2.2.4 Vízgazdálkodási terület: 

Vízgazdálkodási területbe a vízfolyások és tavak területei tartoznak, a Gerence patak és mellékágai, 
valamint a horgászati célú tavak. Vízgazdálkodási területen a terület rendeltetésszerű használathoz 
szükséges, épületnek nem minősülő csak a vízgazdálkodással összefüggő építmények helyezhetők el. 

1.2.2.5 Különleges, beépítésre nem szánt terület: 

A beépítésre nem szánt különleges területek sajátos használatuk szerint: 

Rekreációs célú területek: a turizmust, valamint az aktív pihenést szolgáló területek. E területbe kerültek 
besorolásra az „Takácsi Pihenőpark & Izlandi lovasudvar” nevű rekreációs központ területe, és a 
horgásztavak térsége a belterülettől északnyugatra, a Gerence-patak mentén, és a közigazgatási terület 
déli részén.  

Sportterület: a belterület északi részén elhelyezkedő sportpálya területe (0194/2 b) hrsz.).A területwn 
testedzés, a sportolás épületei, építményei helyezhetők el, kiegészülve az idegenforgalmat szolgáló 
rendeltetésű épületekkel. 

Hulladékkezelő terület: hígtrágya tároló a marcaltői közigazgatási határ menti 042/1 a hrsz.-ú telken. 

1.3 TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

1.3.1 VÉDENDŐ TERMÉSZETI ÉRTÉKEK: 

Takácsi közigazgatási területén sem országos jelentőségű, sem helyi jelentőségű védett természeti 
terület, vagy természeti emlék, valamint ex lege védett terület nem található. 

A közigazgatási területet nem érinti európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
(Natura2000) terület sem. 

Az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó szerepű területe kis területen érinti a 0262/2 és 0256/10 
hrsz.-ú területeket (Magyar Honvédség Pápai Bázisrepülőtér északi része Takácsi közigazgatási 
területén)  

Tájképi szempontból kiemelten kezelendő területeket a területrendezési tervek nem jelölnek ki Takácsi 
közigazgatási területén. 

1.3.2 TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET 

A tájhasználat, tájszerkezet tervezésekor kiemelt szempont volt: 

 a tájtípusok jellegzetességét megtartó tájhasználati rendszer kialakulását segítő szabályozás 
kialakítása, 

 a településre vonatkozó térségi tervek, az Országos Területrendezési Terv (OTrT), és Veszprém 
Megyei Területrendezési Terv (VM TrT) tájhasználati elvárásaival való összhang biztosítása.  

A Településszerkezeti terv és a HÉSZ rajzi melléklete, a Szabályozási terv figyelembe véve a település 
természeti adottságait, tájkaraktereinek kulcstényezőit, az alábbi külterületi területfelhasználási 
rendszerre tesz javaslatot. 
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Takácsi tájszerkezetének meghatározó elemei a mezőgazdasági területek. Ezért a Településszerkezeti 
terv a ténylegesen művelt területek mezőgazdasági területként való megőrzését célkitűzésnek tekinti. A  
VM TrT-ben erdőgazdálkodási térségbe sorolt területek közül amelyek tényleges használatuk és a 
gazdálkodók részéről a terv távlatában is mezőgazdasági területként művelni kívánt területeket a 
Településszerkezeti terv nem sorolja át erdőterület területfelhasználásba.  

A Gerence-patak belterületi térségében a táj-, területhasználati a javaslat tovább erősíti a már megindult 
rekerációs célű hasznosítást. 

A közigazgatási területen az alacsony erdősültség ellenére az erdőterületeknek fontos szerepe van a 
tájkép változatossabbá tételében, a Településszerkezeti terv célkitűzése volt az erdőtervezett 
erdőterületek megőrzése. Erdőterületek rovására fejlesztési terület nem kerül kijelölésre.  

1.4 ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 

A településkép meghatározó alkotóeleme az épített elemeken kívül a zöldfelület mennyisége és 
minősége. Az épített elemek esztétikus megjelenéséhez környezetük kialakítása, rendezettsége is 
hozzátartozik. 

Takácsi területén közpark nem található. A pihenést, rekreációt, sportolás, szabadidő eltöltését szolgáló 
zöldfelületek fejlesztésére a Gerence-patak térségében tesz javaslatot a terv. Itt található a község 
sportpályája is. A Településszerkezeti terv a volt malom rekreációs, közösségi célú hasznosítására tesz 
javaslatot, a mellette levő erdőterület közjóléti rendeltetésű erdőterületté való fejlesztésével együtt.  

1.5 ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

1.5.1 A TELEPÜLÉS ORSZÁGOSAN VÉDETT ÉRTÉKEI 

1.5.1.1 Az országos jelentőségű egyedileg védett műemléképületek listája 

 Református templom — Petőfi Sándor utca   (726 hrsz.) 

 Evangélikus templom — Petőfi Sándor utca   (725 hrsz.) 

1.5.1.2 Műemléki környezet 
 Református templom ex-lege műemléki környezete (134, 138, 139, 724, 624, 625, 626, 629, 628, 627, 

435, 436/2, 727, 634) 

 Evangélikus templom ex-lege műemléki környezete (625, 626, 627, 724, 106, 105, 644/1, 649, 650, 
80, 654) 

1.5.1.3 Régészeti lelőhelyek 

A kulturális örökségről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 11. §-a alapján a Lechner Lajos 
Tudásközpont által nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védelem alatt állnak. 

Lelőhely 
száma 

Lelőhely 
azonosítója 

Lelőhely neve 
Védelem 

típusa 
Érintett helyrajzi számok 

EOV koordináták 
Y X 

1 9360 Belterület szakmai 
134, 138, 139, 140, 141, 
724, 726, 642, 639, 638, 
636, 635 

531002 229595 

2 9361 Közép-nyilas szakmai 
0131/1, 0131/2, 0134, 
0135/4, 0135/9 

529991 231929 

3 9362 Belső-Pörös-dűlő szakmai 0166/2 532626 230803 
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4 9363 Faluhely szakmai 
069/9, 069/10, 069/4, 
069/5, 069/12, 069/13, 
069/14 

529104 230497 

5 9364 
Pere - 
Kavicsbánya 

szakmai 
069/21, 069/22, 069/23, 
069/19, 069/20, 069/18 

529960 230490 

6 9365 Földvétel szakmai 086/1, 086/2, 088, 089 530980 230418 

7 9366 Kövecses-dűlő szakmai 

030/7, 031, 052/3, 058/1, 
058/2, 032/14, 032/15, 
032/16, 058/3, 058/4, 
058/5, 058/6 

530024 229514 

8 9367 
Gyulai út - 
Nyugati-dűlő 

szakmai 

03/2, 03/26, 03/27, 275, 
262, 263, 271, 268, 264, 
267, 272, 281, 280, 282, 
283, 270, 273, 279, 225 

531628 228436 

9 9368 Édenkert szakmai 0216/2, 0216/3, 0216/14 531917 228389 
10 9370 Major-dűlő szakmai 0245/8, 0245/9 532552 227887 

11 55494 
Dózsa György u. 
13. 

szakmai 275, 258, 288, 287 531612 228618 

12 55495 Taliga-út-dűlő szakmai 
024, 026/3, 122, 126, 127, 
128, 130, 131, 132, 121/2 

530704 229444 

13 55497 Gyulai úti-dűlő szakmai 
0216/2, 0216/3, 03/29, 
0216/1, 02, 03/28 

531840 228325 

14 55498 Major-dűlő II. szakmai 0245/8 532468 227867 

15 85857 
Kövecses-Közép-
dűlő 

szakmai 03/4, 010 530854 227941 

16 85859 
Felső-Káposztás 
I. 

szakmai 0159, 0180/6 531116 230285 

17 85861 
Felső-Káposztás 
II. 

szakmai 085/4, 085/7, 079/1 530900 230258 

18 85921 Győrfi- tó- dűlő szakmai 
03/13, 03/6, 03/10, 03/5, 
03/7, 03/14 

531224 227766 

19 85923 
Gyulai út-Nyugati-
dűlő II. 

szakmai 
03/13, 03/29, 03/20, 03/27, 
03/28, 03/14 

531573 228139 

20 85925 
Vaszari úti 
borjútilos 

szakmai 0197/4, 0197/5 531811 229670 

 

21 9369 Gyulai-hegy szakmai 
2194, 2195, 2197, 2196, 
2193, 2192, 2191, 2190, 
2189 

532659 228086 

1.5.2 HELYI ÉRTÉKVÉDELEM 
 katolikus templom a 4/2002. (III. 11.) számú rendelettel került helyi védettség alá.  

1.6 KÖZLEKEDÉS 

1.6.1 KÖZÚTHÁLÓZAT 

1.6.1.1 Térségi kapcsolatok  

Országos főutak 

Meglévő: 
II. rendű országos főút: 
 83. sz. II. rendű főút (Városlőd – Pápa - Győr), útkategória: K.IV.B. 
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Tervezett: 
 83. sz. (Városlőd – Pápa - Győr) II. rendű főút, útkategória: K.III.B. 

Országos mellékutak:  

Meglévő: 
Összekötő út: 

 8305 j. összekötő út (Pápa - Vaszar - Gyarmat), útkategória: K.V.B. 
Bekötőút: 

 83126 j. bekötőút (Takácsi – Vaszar), útkategória: K.V.B. 
 

A szerkezeti tervben új országos mellékút-szakasz nem tervezett a település területén. 

1.6.1.2 Helyi úthálózat: 

Települési főút: 

Meglévő, megmaradó 

I.rendű belterületi főút: 
 83. sz. főút átkelési szakasza (Kossuth utca – Petőfi utca – Győri út). Útkategória: B.IV.a.C. 

Mellékutak: 

Gyűjtőutak (útkategória: B.V.c.C.): 

Meglévő, megmaradó: 
 Rákóczi utca 

Új gyűjtőúti nyomvonal nem tervezett a településen. 

1.6.2 KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

A Szerkezeti terv szintjén nem terveztünk új felületeket, vagy megállókat a közösségi közlekedés 
számára. 

1.6.3 KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A településen nem terveztünk új, csak gyalogosközlekedés számára szolgáló elemeket. 

Jelenleg nincs kiépített kerékpáros infrastruktúra a településen. 

Tervezett kerékpárút:   

Veszprém Megye Területrendezési Terve országos jelentőségű kerékpárút irányozza elő a település 
külterületének délkeleti részén, a 8305. j. úttal párhuzamosan. A kerékpárút a terv szerint szintben 
keresztezi a 10. vasútvonalat.   

1.6.4 PARKOLÁS  

Új közterületi parkolófelületek a településen nem tervezettek. 

1.7 KÖZMŰELLÁTÁS 

A 2.9. fejezetben felsorolt fterületfelhasználást korlátozó adottságot jelentő közműhálózatok és 
létesítmények ütközése a területfelhasználás módosításával feloldható az ütközést okozó hálózat-
műtárgy érintett szakaszának, létesítményének kiváltásával. A kiváltás igénye esetén a felsorolt 
korlátozások felszámolására a műszaki megoldási lehetőség rendelkezésre áll, a kiváltás 
megvalósítását a várhatóan költségigénye meghatározza. A gazdaságosság kérdésében dönteni a 
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kiváltás költsége és a kiváltással tehermentesített terület szabadabb hasznosíthatóságával elérhető 
értéknövekedés közötti mérlegelés alapján lehet. 

A módosítás lehetőségének közműves szempontból a másik feltétele, hogy az új területhasznosítás 
funkciójához szükséges közműellátás biztosítható legyen. Ehhez a funkcióváltásra javasolt területeken 
a megfelelő élet- és munkakörülmény biztosítására, valamint a környezetvédelmi igények kielégítésére, 
a fenntartható fejlődést segítő, megfelelő közműellátást kell biztosítani. Olyan területfelhasználás 
módosítás nem is javasolható, amelynél a funkciójához szükséges közműellátás nem biztosítható, vagy 
aránytalan gazdasági feltételekkel oldható meg az ellátása. 

A település számára jelenleg csak a részleges közműellátás biztosított, így a fejlesztésre javasolt 
beépítésre szánt területek számára is csak a részleges közműellátás megoldását lehet biztosítani. A 
csatornázás megvalósításáig a részleges közműellátáshoz a villamosenergia, a vezetékes ivóvíz ellátás 
és a földgázellátás, valamint a csapadékvíz elvezetés kiépítése oldható meg. 

A beépítésre nem szánt területen megengedett, emberi tartózkodásra alkalmas új épület, építmény 
elhelyezésének feltétele, hogy ellátására rendelkezésre álljon a közegészségügyi hatóság által is 
elfogadott vízellátás és a villamosenergia ellátás, valamint a szennyvíz kezelése-elhelyezése a 
környezet veszélyeztetése nélkül megoldható és a csapadékvíz elvezetése is biztosított legyen. 

A területhasznosítás közműves szempontú feltételeit is figyelembe véve a településtervező Takácsi 
területén, több helyen javasolt új falusias lakóterület, ipari gazdasági terület, kereskedelmi gazdasági 
terület és intézményi terület kialakítást a jelenlegi területhasznosítás módosításával. 

A javasolt funkcióváltás alapján megengedhető beépítési, illetve építési lehetőségek és az azokat 
kiszolgáló közműellátás módja, mértéke a település szabályozási tervében és helyi építési 
szabályzatában kerül rögzítésre. 

1.8 KÖRNYEZETVÉDELEM 

1.8.1 A FÖLDTANI KÖZEG ÉS TERMŐFÖLD VÉDELME 

Az OTrT szerint Takácsi közigazgatási területének nyugati részén két kisebb foltban találhatók kiváló- és 
jó termőhelyi adottságú szántóterületek.  

Takácsi közigazgatási terület déli, Nagygyimót felöli részén nitrátérzékeny területek helyezkednek el. 
Nitrátérzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet a jogszabályokban és cselekvési programban 
meghatározott helyes mezőgazdasági gyakorlat előírásai szerint kell végezni.  

1.8.2 FELSZÍNI- ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK 

A vonatkozó jogszabályok alapján Takácsi felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny felszín 
alatti vízminőség-védelmi területen levő település. 

Takácsiban két fúrt kút található, mely a településen az ivóvizet szolgáltatja. a kutaknak határozattal 
kijelölt hidrogeológiai védőidoma nincs.   

Takácsi felszíni vízfolyásai a Gerence-patak és mellékvizei, a Sós-árok és Malom-árok. A közigazgatási 
területen több mesterséges felszíni állóvíz található, melyek mindegyike horgásztóként üzemel. A 
vízfolyások, tavak öntisztulásának elősegítése érdekében a vizek környezetében a természetes, 
természetközeli ökoszisztémák megőrzése biztosítandó. A patak belterülethez közeli szakaszán is 
törekedni kell a patak menti zöldfelületi sávok megtartására, rendezett kialakítására, rendszeres 
karbantartása az ökológiai folyosók folytonosságának biztosítására. A patakig lenyúló beépített területek 
patak menti sávját be nem építhető területként kell megtartani.   
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1.8.3 LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló jogszabály szerint Takácsi az „10. Az 
ország többi része” légszennyezettségi zónába tartozik.  

A település levegőminőségének alakulásában jelentős szerepe van a patakok menti zöldsávoknak, 
amelyek segítik a település átszellőzését, a friss levegő áramlását. Emiatt a vízfolyások menti 
zöldfelületek megőrzendők, fejlesztendők 

A kijelölt ipari, gazdasági területeken várható újabb légszennyező pontforrások megjelenése. Új 
pontforrások csak az elvárható legjobb technológiai alkalmazásával létesíthetők.  

Levegőtisztaságvédelmi szempontú védelmi övezetet igénylő létesítmény oly módon helyezhető el, hogy 
a védőterületen belül nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és 
igazgatási épület.  

1.8.4 ZAJ- ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM 

A település zajterhelését a településen átmenő országos közút, a 83.sz. főút forgalmának határozza meg.  

A fejlesztési területeken zajtól védendő helyiségeket tartalmazó épületek csak oly módon helyezhetők 
el, hogy a zajtól védendő homlokzatok előtt a Településszerkezeti tervben elhatározott 
területfelhasználásra vonatkozó zajterhelési határértékeknek teljesülniük kell. 

Új közút nyomvonalának vezetése a Településszerkezeti tervben elhatározott területfelhasználások 
figyelembe vételével történhet, az engedélyezés során a zajtól védendő meglevő- és tervezett 
területfelhasználásokra vonatkozóan is igazolni kell a vonatkozó zajterhelési határérték teljesülését. 

A rendeltetésük miatt zaj ellen különös védelmet igénylő létesítmények esetében meg kell vizsgálni 
csendes övezet kijelölésének lehetőségét, feltételeit. 

1.8.5 HULLADÉKKEZELÉS 

A településen a hulladékok begyűjtése, szállítása megoldott. 

A működő vállalkozások tevékenysége során keletkező termelési hulladékok elszállításáról és 
ártalmatlanításáról a jogszabályok szerint kell gondoskodniuk a termelőknek. 

A szennyvízhálózat kiépítettsége a településen részleges, törekedni kell annak kiteljesülésre. 
Környezetvédelmi szempontból elvárás, hogy fejlesztési területek kiépítése az ivóvízhálózat és a 
szennyvízelvezető-hálózat egyidejű kiépítésével valósulhasson meg.  

1.9 VÉDŐTERÜLETEK, VÉDŐSÁVOK, KORLÁTOZÁSOK 

1.9.1 KÖZMŰLÉTESÍTMÉNYEK KAPCSOLATOS VÉDELMEK ÉS KORLÁTOZÁSOK 
― Vízellátás területén:  
 vízbázis védelem igénye: 

o a település felszín alatti vizek védelmét igénylő 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint 
a település a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi 
területen lévő települések közé tartozik,  

o a saját vízmű kútjainak vízbázis-védelme,  
 a vízmű kutak helyigénye, 
 a vízellátást szolgáló létesítmények (hálózatok és vízmű gépészeti létesítmények) helyigénye. 

― Szennyvízelvezetés területén: 
 vaszari szennyvíztisztító telep 500 m-es védőtávolsága 
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 a kiépített hálózat üzembe helyezése nem valósult meg, így nem kell korlátozó adottságnak 
tekinteni. 

― Felszíni vízelvezetés és csapadékvíz elvezetés vonatkozásában:  
 a település területén haladó Gerence-patak és karbantartó 6-6 m-es parti sávja 
 Malom-árok és Sós-árok és 3-3 m-es parti sávja 
 csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok, csatornák, tavak 3-3 m-es karbantartó sávval. 

― Villamosenergia ellátás vonatkozásában:  
 a 22 kV-os gerincelosztó hálózatok oszlopokra fektetett nyomvonalat és biztonsági övezetének 

helyigénye. 
― Szénhidrogén ellátással kapcsolatosan:  
 nagyközép-nyomású DN 150-es a földgáz gerincvezeték és csőpalásttól mért 7-7 m-es 

biztonsági övezete 
 nagyközép-nyomású DN 50-es a földgáz gerincvezeték és csőpalásttól mért 6-6 m-es biztonsági 

övezete 
 a település fogyasztóinak ellátását szolgáló gázfogadó és nyomáscsökkentő, valamint a 

település középnyomású elosztóhálózat nyomvonala és biztonsági övezetének helyigénye. 
― Elektronikus hírközlés vonatkozásában:  
 infokommunikációs ellátáshoz szükséges hírközlési létesítmények. 

1.9.2 KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEK VÉDŐTERÜLETEI, VÉDŐTÁVOLSÁGAI 
― 83. sz. II. rendű országos főút védőterülete külterületi szakaszokon tengelytől mért 50-50m 
― 8305j., 83126j. országos mellékutak védőterülete külterületi szakaszokon tengelytől mért 50-50m. 
― tervezett 83.sz. országos főút 40m-es építési sávja, valamint tervezett úttengelytől mért 250-250 m 

védőterülete 
― 10. Győr—Celldömölk vasútvonal nyílt pályán haladó vágányától mért 50-50 m védőterület 

1.9.3 HONVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELÉSE ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES KORLÁTOZÁSOK 
― MH Pápa Bázisrepülőtér biztonságos működése érdekében a Nagygyirmót 083 hrsz.-ú telek szélétől 

mért: 
 1 000 m-en belül a légi megközelítési sávban1 és 300 m-en belül az oldalsávban1 építmény nem 

helyezhető el, kivéve a repülés célját szolgáló építmény, 
 5 000 m-en belül a légi megközelítési sávban és 1 000 m-en belül az oldalsávban erősáramú 

szabadvezeték és távközlési légvezeték és az ahhoz tartozó átalakító és kapcsolódó 
berendezés, továbbá terepszint alatti nyomvonal jellegű építmény (kábel, csatorna stb.) nem 
létesíthető, kivéve a repülés célját szolgáló építmény, 

 15 000 m-en belül 40 m-nél magasabb építmény nem helyezhető el, 
 13 000 m-en belül hulladéklerakóhely nem jelölhető ki, 
 15 000 m-en belül új szélerőmű vagy szélerőműpark nem helyezhető el. 

― MH Pápa Bázisrepülőtér légi megközelítési sávjában a leszállópályájának északi irányában 
értelmezendő akadálysík fölé építmény és növényzet nem nyúlhat, valamint a MH Pápa 

                                                            

1 MH Pápa Bázisrepülőtér környezetében a repülőtér biztonságát szolgáló védőterület a repülőtér építési telkén (üzemi terület 
Nagygyirmót 083 hrsz.-ú telek) szélétől mért 15 000 m-es távolságon belüli terület, amely: 

  légi megközelítési sávja: a légi megközelítések irányában a repülőtér üzemi területének szélétől, a repülés irányától 
jobbra és balra mért 15-15 fokos széttartású terület, ezt 1%-os emelkedésű sík (akadálysík) határolja, 

 oldalsáv: a védőterületnek a megközelítési sávon kívüli része, ezt a repülőtér vonatkozási pontjától 4km távolságig 
1%-os emelkedésű kúpfelület, majd 4 kim sugáron kívül (40 m magasságtól kezdődő) 5%-os emelkedésű 
kúpfelület (akadálysík) határolja 
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Bázisrepülőtér építési telkétől (Nagygyirmót 083 hrsz.) mért 360 m-en belül a légi megközelítési 
sávban semmilyen bevágásból vagy kiemelkedésből származó akadály nem létesíthető, kivéve a 
repülés célját szolgáló építményt. E területen belül kizárólag 1,2 m-nél nem magasabb növésű 
lágyszárú kaszás növény termeszthető. 

― MH Pápa Bázisrepülőtérhez tartozó Vaszar 0136/2 hrsz.-ú ingatlan telkének határától mért 
 1 500 m-en belül építési tevékenység a Honvédelmi Minisztérium szakhatósági szervének 

hozzájárulásával végezhető, 
 800 m-en belül tűzveszélyes és robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolására 

szolgáló közepes vagy magas kockázati egységbe sorolt építmény, valamint huzamos emberi 
tartozkodásra szolgáló épület nem létesíthető, 

 200 m-en belül 22 kV-os és nagyobb feszültségű szabadvezeték és ahhoz közvetlenül csatlakozó 
transzformátor állomás, út, 

 50 m-en belül erdőtelepítés nem végezhető. 

1.9.4 KUTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
― műemlékek 
― műemlékek műemléki környezete 
― régészeti területek 

1.9.5 TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
― országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetébe tartozó területek 
― egyedi tájértékek 

1.9.6 TERÜLETI ADOTTSÁGBÓL EREDŐ KORLÁTOZÁSOK 
― kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek: új beépítésre szánt területek nem jelölhetők ki. 

― Országos Gyümölcs Termőhely Kataszterbe tartozó területek: új beépítésre szánt területek nem 
jelölhetők ki.  
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3. melléklet:  
 

2 TAKÁCSI KÖZSÉG TERÜLETI MÉRLEG 
 

Igazgatási terület 1913,02 ha  

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Területfelhasználási 
egység — általános 

használat szerint 

Területfelhasználási egység — 
sajátos használat szerint 

Legnagyobb 
beépítési 
sűrűség 

Terület 
ha 

Lakóterület Falusias — Lf 0,5 87,47 
Vegyes terület Intézményi — Vi 1,5 0,14 
Gazdasági terület Kereskedelmi, szolgáltató — Gksz 2,0 18,53 

Ipari gazdasági — Gip  56,62 
Beépítésre szánt 
különleges területek 

Temető — K-T 0,1 1,15 

 Honvédelmi területek — K-Hon  15,83 
 Mezőgazdasági üzemi — K-Mü 0,4 13,51 
 Rekreációs célú terület — K-Rek  0,40 
ÖSSZESEN 1913,02 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK: 

Területfelhasználási 
egység — általános 

használat szerint 

Területfelhasználási egység — 
sajátos használat szerint 

Terület 
ha 

Közlekedési és közműterület Közutak — KÖ-U 16,55 
Kötött pályás közlekedés — KÖ-K 2,1 

Erdő Védelmi — Ev 34,85 
Gazdasági — Eg 137,81 
Közjóléti — Ek 12,56 

Mezőgazdasági Általános — Má 1415,70 
Korlátozott használatú — Mko 49,54 

Vízgazdálkodási Vízgazdálkodási — V 21,7 
Beépítésre nem szánt 
különleges területek 

Rekreációs célú terület — Kb-Rek 22,56 
Sportterület — Kb-Sp 0,87 
Hulladékkezelő terület — Kb-Hull 5,13 

ÖSSZESEN 1719,37 
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4. melléklet:  

3 TAKÁCSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK A 
TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA. 

A területrendezési — településrendezési tervek tervhierarchiájának legmagasabb szintjén az Országos 
Területrendezési Terv áll, amelyet az Országgyűlés a 2003. évi XXVI. törvénnyel (a továbbiakban: OTrT) 
hagyott jóvá. Az OTrT-t elfogadása óta többször módosította az Országgyűlés, legutóbb 2013. 
decemberében, amely módosítás 2014. január 1. óta hatályos. Az OTrT határozza meg az ország egyes 
térségei térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai 
és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, ill. erőforrások védelmére.  

A térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási kategóriák és 
övezetek kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek figyelembe vételével, azok 
pontosításával. Takácsi közigazgatási területére Veszprém Megye Területrendezési Terve 
(továbbiakban: VM TrT) vonatkozik. Veszprém Megye Önkormányzata a jelenleg hatályos megyei 
területrendezési tervét [5/2005. (V.27.) önkormányzati rendelet] az 5/2011. (II.28.) önkormányzati 
rendelettel foglalta egységes szerkezetbe. A területrendezési ajánlásokat, —amelyek többek között a 
településrendezés számára iránymutatást tartalmaznak a megyei területrendezési terv elhatározásainak 
érvényre juttatása érdekében— a 15/2011. (II.24.) sz. határozattal fogadta el a Közgyűlés. Ebből 
következően a megyei területrendezési tervben a 2013-ban módosított OTrT-ből adódó változások még 
nem kerültek átvezetésre. A két terv közötti különbségeket az OTrT átmeneti rendelkezései alapján kell 
kezelni.  

 a térségi szerkezet (területfelhasználás) vonatkozásában a VMTrT-et,  

 az országos és felülírt térségi övezetek és az infrastrukturális elemek vonatkozásában 
az OTrT-et kell figyelembe venni.  

Ezért az OTrT és a VMTrT előírásainak vizsgálata közösen, párhuzamosan történik. 

3.1 TÉRSZERKEZETI TERVEKNEK VALÓ MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA 
Az Ország Szerkezeti Terve VM TrT Szerkezeti terve 
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Az Ország Szerkezeti Tervére vonatkozó előírásokat alapvetően a kiemelt térségi és megyei tervek 
készítése során kell figyelembe venni. Jelen településrendezési eszközök felülvizsgálata esetében 
(továbbiakban a megfelelőség igazolásnál: TSZT felülvizsgálat) a térszerkezeti terveknek való 
megfelelést az előbbiekben ismertetettek szerint a térségi területfelhasználások tekintetében a VM TrT 
Szerkezeti tervének való megfelelés kerül értékelésre, a műszaki infrastruktúra-hálózatok tekintetében az 
OTrT-nek való megfelelés kerül igazolásra. 

3.1.1 TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 
megyei 

területfelhasználási 
kategóriák 

Területrendezési követelmények Megfelelőség igazolása 

Erdőgazdálkodási térség 
Területe a VM TrT-ban: 
480,52 ha,           25,1% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Országos Erdőállomány 
Adattár szerint az 
erdőterületek nagysága:  
174,15 ha 

Az erdőgazdálkodási térséget legalább 
75%-ában erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell 
sorolni.  

A megfelelőség igazolásakor 
erdőgazdálkodási térségnek 
tekintettük a VM TrT-ben 
erdőgazdálkodási térségen belül a 
TSZT-ben azon erdőterületbe 
sorolt területeket, amelyek 
erdőtervezett erdők vagy erdő 
művelési ágban lévő területek 
(129,32ha) és a TSZT-ben 
„erdőtelepítésre alkalmas 
mezőgazdasági terület”-be sorolt 
területeket (232,45ha). E területek 
nagysága összesen 361,77 ha. E 
területek a VM TrT-ben 
erdőgazdálkodási térségbe sorolt 
területek 75,3%-a. 
75,3%> 75% 
Megfelel. 

Az Országos Erdőállomány Adattár 
szerint erdőterületnek minősülő területet 
a településrendezési eszközökben 
legalább 95%-ban erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell 
sorolni. 

A TSZT felülvizsgálata során az 
erdőtervezett erdőtagok közül 
összesen 4,1 ha került egyéb 
területfelhasználási kategóriába, 
ez az erdőtervezett erdők 2,35%-a, 
-2,35 %>  -5%. 
Megfelel. 

Mezőgazdasági térség 
Területe a VM TrT-ban: 
1251,8 ha,            65,4% 

A mezőgazdasági térség legalább 85%-
át mezőgazdasági terület, beépítésre 
szánt különleges honvédelmi terület, 
beépítésre nem szánt különleges 
honvédelmi terület vagy természetközeli 
terület területfelhasználási egységbe 
kell sorolni.  
 

A VM TrT-ben mezőgazdasági 
térségbe sorolt területek közül más 
területfelhasználásba kerültek a 
TSZT-ben a beépítésre nem szánt 
rekreációs célú területek 
(22,56ha), a honvédelmi területek 
(15,83ha) és a különleges 
beépítésre nem szánt 
hulladékkezelő terület (5,1ha). 
Összesen 43,49 ha került nem 
mezőgazdasági 
területfelhasználásba, ami VM TrT-
ben mezőgazdálkodási térségbe 
sorolt területek 3,47%-a. 
-3,47 %> -15%. 
Megfelel. 
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megyei 
területfelhasználási 

kategóriák 
Területrendezési követelmények Megfelelőség igazolása 

A mezőgazdasági térségben 
nagyvárosias lakóterület és vegyes 
terület területfelhasználási egység nem 
jelölhető ki. 

Mezőgazdasági térségben 
nagyvárosias lakóterület és vegyes 
terület területfelhasználási egység 
nem került kijelölkésre. 
Megfelel. 

Vízgazdálkodási térség 
Területe a VM TrT-ban:  
7,35 ha,                0,4% 

A vízgazdálkodási térséget legalább 
85%-ban vízgazdálkodási terület, illetve 
természetközeli terület 
területfelhasználási egységbe kell 
sorolni.  

A TSZT 21,69 ha területet sorol 
vízgazdálkodási terület 
kategóriába, ez maradéktalanul 
tartalmazza a VM TrT által 
vízgazdálkodási térségbe sorolt 
területeket.  
Megfelel. 

Települési térség 
(Hagyományosan vidéki 
települési térség) 
Területe a VM TrT-ban:  
173,36 ha,             9,1% 

A települési térség bármely települési 
területfelhasználási egységbe sorolható  
 

Megfelel. 

Az OTrT 8. § szerinti egyéb, a térségi területfelhasználással összefüggő előírásoknak való 
megfelelőségek igazolása: 

 A VINGIS adatbázis szerint szőlő termőhelyi kataszter I.-II. osztályú területeibe tartozó 
földrészletek nem találhatók Takácsi közigazgatási területén 

Országos Gyümölcs Termőhely Kataszterbe tartozó területek a NÉBIH adatszolgáltatása alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ Országos Gyümölcs 
Termőhely Kataszter I. és 
II. osztályú területeihez 
tartozó földrészletek 

Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. 
osztályú területeihez tartozó földrészlet - a különleges 
mezőgazdasági üzemi terület kivételével - beépítésre 
szánt területté nem minősíthető. 

A TSZT felülvizsgálata során nem került kijelölésre 
új beépítésre szánt terület, mely az Országos 
Gyümölcs Termőhely Kataszterbe tartozó 
területeket érintené. E területen általános és 
korlátozott használatú mezőgazdasági terület került 
kijelölésre. 
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Megfelel. 

3.1.2 MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZATOK MEGFELELŐSÉGÉNEK IGAZOLÁSA 

A műszaki-infrastuktura-hálózatok közül az OTrT térszerkezeti terve, „Az Ország Szerkezeti Terve” 
Takácsi közigazgatási területén az országos közúthálózat elemei közül a 83.sz. II.rendű főútat 
tartalmazza, a települést keletről elkerülő nyomvonallal. 

Műszaki-infrastuktura-hálózat 
eleme Területrendezési követelmények Megfelelőség igazolása 

83. sz. II. rendű főút hossza VM 
TrT-ben 
5601 egység 

az országos és térségi jelentőségű 
műszaki infrastruktúra-
hálózatoknak a település 
közigazgatási területére vetített 
hossza legfeljebb ±5%-kal térhet 
el a megyei területrendezési tervek 
szerkezeti tervében megállapított 
nyomvonalváltozattól 

83. sz. II. rendű főút hossza a 
településszerkezeti tervben 
5627 egység. A TSZT-ben 
tervezett nyomvonal hossza 
+4,6%-kal hosszabb, mint az 
OTrT-ben szereplő nyomvonal. 
+4,6%, < 5%. 
Megfelel. 

„Az Ország Szerkezeti Terve” a vasúthálózat elemei közül a 10. Győr—Celldömölk vasútvonalat 
tartalmazza Takácsi közigazgatási területén. A Településszerkezeti terv a területrendezési tervvel 
megegyező nyomvonalon tartalmazza a vasútvonalat.   

3.1.3 TÉRSÉGI ÖVEZETEKNEK VALÓ MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA 

Az OTrT 2014-ben életbe lépő módosításai után az alábbi övezeteknél a településrendezési eszközök 
készítése során a térségi övezetek által érintett területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei 
övezetek területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről 
szóló kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes 
adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni (12/A §) a VM TrT térségi övezeti tervlapjai helyett: 

 Országos ökológiai hálózat övezete,  
 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete,  
 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete,  
 Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete (kis mértékben megváltozott az elnevezése, 

korábban kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület volt az elnevezése)  

Az OTrT módosítás új övezeteket is bevezetett, amelyek az alábbiak: 
 Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete,  
 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete,  
 Világörökség- és világörökség-várományos terület övezete,  
 Országos vízminőség-védelmi terület övezete, 
 Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási 

célú szükségtározók területének övezete,  

Az országos övezetek közül az alábbiak érintik Takácsi közigazgatási területét: 

Az OTrT országos övezetei Érintettség 

3.1 Az országos ökológiai hálózat övezete  igen 

3.2 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete  
OTrT szerint igen, 

adatszolgáltatás alapján nem 
3.3 Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete igen 

3.4 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete igen 
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3.5 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete nem 

3.6 Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete nem 

3.7 Országos vízminőség védelmi terület nem 

3.8 Nagyvízi meder területének övezete nem 
3.8 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében megvalósítható 
vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete 

nem 

3.9 Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete  igen 

Az alábbi táblázatban mutatjuk be, hogy VM TrT mellékletei szerint Takácsi közigazgatási területét 
érintő megyei térségi övezeteket: 

 Félkövér betűtípussal jelöltük azokat az megyei övezeteket, melyek érintik a település közigazgatási 
területét 

 Áthúzással jelöltük azokat az övezeteket, melyeket az OTrT módosítása megszüntetett 
 Alászínezéssel és vastagon szedve jelöltük azokat az övezeteket, melyek az OTrT módosítása nem 

szüntetett meg, valamint érintik a közigazgatási területet 

 megyei térségi övezet Takácsi közigazgatási 
területén 

3/1. 
Magterület övezete (OTrT felülírta) — 
Ökológiai folyosó övezete (OTrT felülírta) + 
Puffer terület övezete (OTrT felülírta) — 

3/2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (OTrT felülírta) — 

3/3. 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (OTrT 
felülírta) 

+ 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete (OTrT megszüntette) — 

3/4. 

Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (OTrT 
megszüntette) 

— 

Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete — 

3/5. 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (OTrT 
megszüntette) 

— 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (OTrT 
megszüntette) 

+ 

3/6. Történeti települési terület övezete (OTrT megszüntette) — 

3/7. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület 
övezete (OTrT megszüntette) 

— 

3/8. 
Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtőterületének övezete 
(OTrT megszüntette) — 

3/9. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (OTrT átnevezte) — 
3/10. Együtt tervezhető térségek övezete (OTrT megszüntette) — 

3/11. 
Nagyvízi meder övezete (OTrT felülírta) — 
Rendszeresen belvízjárta terület (OTrT felülírta) — 

3/12. Földtani veszélyforrás terület övezete  — 
3/13. Vízeróziónak kitett terület övezete (OTrT megszüntette) — 
3/14 Széleróziónak kitett terület övezete (OTrT megszüntette) + 

3/15. 

Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (OTrT 
módosította) + 

Honvédelmi terület övezete (OTrT megszüntette) — 
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A térségi övezeteknek való megfelelés igazolásakor csak azon övezetek esetében történik meg a 
megfelelőség igazolása, amelyekkel Takácsi közigazgatási területe érintett. 

3.1.3.1 A 2013-ban módosított OTrT által „felülírt” térségi övezeteknek való 
megfelelés igazolása 

Alábbiakban párhuzamosan mutatjuk be az érintett OTrT országos övezeteit és a VM TrT hasonló tartalmú, az 
OTrT 2013. évi módosítása során felülírt kiemelt térségi övezeteit, valamint az adatszolgáltatás szerint pontosított 
övezeti lehatárolásokat. A megfelelőséget csak azon térségi övezetek esetében értékeljük, amelyek érintik Takácsi 
közigazgatási területét.  

Az OTrT újonnan bevezetett országos övezetei a 3.1.3.2. pontban kerülnek bemutatásra. 

OTrT 
3/1. melléklet: Országos ökológiai hálózat övezete 

(országos övezet) 

VM TrT 
3/1. melléklet Ökológiai folyosó övezete — OTrT 

felülírta 

  
___ Magterület, ___ ökológiai folyosó, ___ puffer terület 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján figyelembe vett ökológiai folyosó 
terület 

 

___ ökológiai folyosó 



TAKÁCSI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS   ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK  TERVDOKUMENTÁCIÓ ÖNKORMÁNYZATI ELFOGADÁSRA 
 

PÁPAI ÉPÍTÉSZ STÓDIÓ KFT.—TÁJOLÓ-TERV KFT—KÉSZ KFT—MOBIL CITY KFT.   22 
 

Az országos ökológiai hálózat övezetébe tartozó területeket a kiemelt térségek területi tervei tovább 
bontják magterület, ökológiai folyosó és pufferterület kiemelt térségi övezetekre. A településrendezési 
tervek esetében ezen övezeteknek való megfelőség igazolandó. Mivel az OTrT felülírta az országos 
ökológiai hálózat övezetét, ezért a VM TrT magterület, ökológiai folyosó és pufferterület övezetekbe 
tartozó területeket —a VM TrT OTrT-vel összhangba hozó módosításáig— az illetékes nemzeti park 
igazgatóság adatszolgáltatása alapján kell figyelembe venni. 

Területrendezési követelmények Megfelelőség igazolása 
Ökológiai folyosó 
Az övezetben új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a 
magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
A fenti kivételek együttes fennállása esetén, a 
beépítésre szánt terület területrendezési hatósági 
eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni 
kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó 
természetes és természetközeli élőhelyeinek 
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok 
zavartalan működése. 
Az övezetben a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az 
erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az 
érintkező magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti 
ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó 
műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 
Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem 
létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek 
nem bővíthető. 

 
A településszerkezeti terv felülvizsgálat nem jelöl ki új 
beépítésre szánt területet az övezeten belül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A helyi építési szabályzat rendelkezik a külterületen 
elhelyezett épületek építészeti kialakítására 
vonatkozóan. 
 
 
 
 
Az övezet területén új külszíni művelésű bányatelek 
nem került kijelölésre. 
Megfelel. 

 
OTrT 

3/2. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete 

VM TrT 
3/2. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú 

szántóterület övezete  
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Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály adatszolgáltatása alapján 
kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezet lehatárolása földhivatali térképen 

Bár az OTrT Takácsi közigazgatási területén jelöl „kiváló termőhelyi adottságú szántóterület” övezetébe tartozó 
területeket, de az övezet pontosított lehatárolására kijelölt Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztály adatszolgáltatása alapján Takácsi közigazgatási területén NINCS „kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület” övezetébe tartozó terület 

 
OTrT 

3/4. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezete 

VM TrT 
3/3. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

övezete  

  

VM KH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály adatszolgáltatása alapján kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezet lehatárolása földhivatali térképen 
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Területrendezési követelmények Megfelelőség igazolása 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új 
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és 
bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet. 

 
A településszerkezeti terv nem jelöl ki új beépítésre 
szánt területet az övezeten belül. 
Az övezet területén új külszíni művelésű bányatelek 
nem került kijelölésre. 
Megfelel. 

 

OTrT 
3/9. melléklet: Kiemelt fontosságú honvédelmi terület 

övezete (országos övezet) 

VM TrT 
3/15. melléklet: Kiemelt fontosságú meglévő 

honvédelmi terület övezete (országos övezet) — 
OTrT, mint térségi övezet megszüntette, átnevezte 

  

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatalának adatszolgáltatása alapján kiemelt fontosságú 
honvédelmi területként figyelembe vett területek 
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Területrendezési követelmények Megfelelőség igazolása 
VM TrT Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi 
terület övezete 
OTrT, mint térségi övezet megszüntette, átnevezte 
Lsd.: OTrT előírásainál. 

  

OTrT Kiemelt fontosságú honvédelmi terület 
övezete 
Az övezet területét a településszerkezeti tervben 
beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt 
különleges honvédelmi terület vagy erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

 A TSZT felülvizsgálata a honvédelmi területek a 
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatalának 
adatszolgáltatása alapján kerültek lehatárolásra. A 
HM HH kérésének megfelelően a honvédelmi 
területek beépítésre szánt honvédelmi területként 
szerepelnek a TSZT-ben.  
Megfelel. 

 

3.1.3.2 Az 2013-ban módosított OTrT „új” övezeteinek való megfelelőség 
igazolása 

 
OTrT 

3/2. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete 

VM TrT 
3/2. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú 

szántóterület övezete  

  

Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály adatszolgáltatása alapján 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezet lehatárolása földhivatali térképen 

Bár az OTrT Takácsi közigazgatási területén jelöl „kiváló termőhelyi adottságú szántóterület” övezetébe tartozó 
területeket, de az övezet pontosított lehatárolására kijelölt Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztály adatszolgáltatása alapján Takácsi közigazgatási területén NINCS „kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület” övezetébe tartozó terület 
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OTrT 

3/3. melléklet: Jó termőhelyi adottságú szántóterület 
övezete 

Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, 
Távérzékelési és Földhivatali Főosztály 

adatszolgáltatása alapján jó termőhelyi adottságú 
szántóterület övezet lehatárolása földhivatali térképen 

 
 

 
Területrendezési követelmények Megfelelőség igazolása 

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi 
adottságú szántóterület övezetét a mezőgazdasági 
terület területfelhasználási egység kijelölésénél 
figyelembe kell venni 

 
A településszerkezeti terv a jó termőhelyi adottságú 
szántóterületet az övezetébe tartozó területeket 
mezőgazdasági terület területfelhasználásba sorolta. 
Megfelel. 

3.1.3.3 Takácsi közigazgatási területét nem érintő „új” térségi övezetek 
 

3/5. Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete 

3/6. Világörökség- és világörökség-várományos 
terület övezete 
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3/6. Országos vízminőség-védelmi terület övezete 
3/7.Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv 
továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-
elhárítási célú szükségtározók területének övezete 

   

3.1.4 TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK „IGÉNYBE VETT TERÜLETE” TAKÁCSI 

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN, ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSEK SZÁMÁRA  
 

térségi 
területfelhasználási 

kategória 

VM TrT szerinti 
területe 
Takácsi 

közigazgatási 
területén (ha) 

jelen tervezés során  további módosítások során  

terület ha-ban 
(más 

területfelhasználás 
számára igénybe 

vett terület) 

VM TrT-ben 
szereplő érték 

%-ában 
(más 

területfelhaszn
álás számára 
igénybe vett 

terület %-ban) 

„igénybe 
vehető” terület 

ha-ban 

„igénybe 
vehető” terület 

%-ban 

települési térség 173,36 199,06    

mezőgazdasági térség 1251,8 
1289,57 

(—43,49) 
103,0 

(—3,47) 
—144,24 —11,5 

erdőgazdálkodási 
térség 

480,52 
129,32*+232,45**=

361,45 
75,3 —14,40 —0,3 

vízgazdálkodási térség 7,35 21,69  —1,10 —15 

*: erdőtervezett erdőterületből 
**: TSZT-ben erdőtelepítésre alkalmas mezőgazdasági terület, ami a VM TrT erdőtelepítésre alkalmas 
terület térségi övezetbe sorolt terület . VM TrT Szerkezeti terve az erdőtelepítésre alkalmas terület térségi 
övezetbe sorolt területeket erdőgazdálkodási térségbe sorolta. 
 




