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BEVEZETŐ 

ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

Raposka hatályos településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközei 2002-ben, illetve 
2006-ban kerültek jóváhagyásra.  

A hatályos településrendezési eszközök hatályba lépése óta az építésügyi és településrendezési 
jogszabályi környezetben jelentős változások léptek életbe, többek között módosították az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (a továbbiakban: Étv), az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletet 
(a továbbiakban: OTÉK), illetve hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a 
továbbiakban: Eljr.) és ugyancsak hatályba lépett a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény. 

További jogszabályi változás, hogy 2019. január 2-án hatályba lépett az ország területrendezési 
terveit egy törvénybe összefoglaló Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MATrT), valamint hatályba lépett a 
területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 9/2019. (VI.14.) 
MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet), amely az egyes országos és kiemelt térségi 
övezetekre vonatkozó előírásokat határozza meg.  

A megváltozott jogszabályi környezet okán az Eljr. átmeneti rendelkezései értelmében 2019. 
december 31-ig jóvá kell hagyni az új, megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelő 
településrendezési eszközeit. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a Helyi Építési Szabályzat 
hatályát veszti, s 2020. január 1-jétől - az új terv elkészültéig - a településnek nem lesz Helyi 
Építési Szabályzata, építésügyi engedélyek illeszkedés alapján kerülnek elbírálásra. 

Az MATrT hatályba lépése szintén jelentős változásokat hozott a jogszabályi környezetbe. A törvény 
átmeneti rendelkezési alapján a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeinek hatályos 
településrendezési eszközeit 2021.december 31-ig felül kell vizsgálni, és összhangba kell hozni az 
MATrT előírásaival. 

Fenti előzmények tudatában Raposka község önkormányzatának képviselő-testülete a 
településfejlesztési koncepció (TFK) és a településrendezési eszközök (TRE) felülvizsgálatáról 
döntött, amelynek elkészítésével a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg. A településfejlesztési 
koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata egy eljárásban történik.  

A KÉSZÜLŐ TERVEK 

Elsőként a megalapozó vizsgálat munkarész készült el, amelynek célja a korábbi tervek, a releváns 
helyi és magasabb szintű jogszabályok és a begyűjtött adatok számbavétele és értékelése; a 
település társadalmi, gazdasági, demográfiai helyzetének elemzése; a településszerkezet, 
tájhasználat, települési karakter alakulásának elemzése alapján a megoldásra váró feladatok 
feltárása, összegzése és rendszerezése. A megalapozó vizsgálat úgy készült, hogy a különböző 
tervműfajok által megkívánt részletességet teljesítse, s így megfelelő alapul szolgáljon a készülő 
dokumentumok elkészítéséhez. A megalapozó vizsgálat 2019 januárjában készült el. 

A településfejlesztési koncepció a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a 
településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő, önkormányzati 
határozattal elfogadott dokumentum. A koncepció a település jövőbeni alakítását, fejlesztését 
tartalmazza. A településfejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek 
kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, gazdasági, környezeti 
szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. Megalapozza és 
meghatározza a település fenntartható fejlődését: az életszínvonal növekedését, az életminőség 
javulását, a közösség gyarapodását, a település hagyományait, a rendelkezésre álló kulturális, 
térbeli, táji adottságait felhasználva és nem kihasználva. A dokumentum a döntési mechanizmus 
működtetéséhez szolgál útmutatóul, segítséget nyújt a település egyes érdekcsoportjai, valamint a 
különböző szakágak közötti érdekek koordinálásához. A készülő TFK feladata hosszú távú fejlesztési 
irányokat adni Raposka számára. A településfejlesztési koncepció vitaanyaga 2019 márciusában 
készült el. 
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Ezt követően készült el a településszerkezeti terv (TSZT) munkaközi anyaga, amely a 
településfejlesztési koncepcióban foglalt célok megvalósítását biztosítja, a település szerkezete, a 
területfelhasználás és a műszaki infrastruktúra-hálózatok elrendezése mentén. A 
településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és 
fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település 
működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó 
térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon 
érdekelt többi település alapvető jogainak és településrendezési eszközeinek figyelembevételével, 
a környezeti állapot javítása vagy legalább szinten tartása mellett. A településszerkezeti terv 
munkaközi anyaga 2019 novemberében elkészült, melyet a képviselő-testület megismert. 

A településszerkezeti tervet követően, azzal összhangban 2020 februárjában elkészült a helyi 
építési szabályzat (HÉSZ) munkaközi anyaga. A helyi építési szabályzatban az építés helyi 
rendjének biztosítása érdekében — az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban 
megengedett eltérésekkel — a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, 
a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket állapítja meg. A 
HÉSZ állapítja tehát meg — a helyi sajátosságokat figyelembe véve — az építés rendjét, melynek 
mellékletét képezi a szabályozási terv. 

A készülő településrendezési eszközök feladata:  

 a megváltozott települési igények alapján a hatályos tervek felülvizsgálata a település teljes 
közigazgatási területére vonatkozóan; 

 a táj, az épített- és a természeti környezet alakításával és védelmével összefüggő tervi 
rendszerek megállapítása; 

 az új, megváltozott jogszabályi környezet szerinti Településszerkezeti terv és leírás, 
Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat kidolgozása; 

 a településrendezési eszközök és a magasabb szintű tervek összhangjának biztosítása. 

A TERVEZÉSI FOLYAMAT, AZ EGYEZTETÉS ÉS ELFOGADÁS RENDJE 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) rendelkezik a településrendezési eszközök 
egyeztetésének és elfogadásának szabályairól. A településfejlesztési koncepciót és a 
településrendezési eszközöket a polgármester közös eljárásban egyezteti a jogszabályok szerinti 
államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal (továbbiakban: 
véleményezőkkel) az Eljr. szerinti teljes eljárásban. A teljes eljárás szabályait az Eljr. 36-40. § 
tartalmazzák. Az önkormányzat — a teljes körű nyilvánosság biztosításával — a tervezés előtt 
döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól. 

A teljes eljárás az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével megindult, a tervkészítéshez 
szükséges adatok beszerzésre kerültek. A polgármester a készülő dokumentumokról előzetes 
tájékoztatót küldött a meghatározott államigazgatási szerveknek, az érintett területi és települési 
önkormányzatoknak, valamint az előzetes tájékoztatót ismertette a partnerségi egyeztetés 
szabályai szerint az eljárásban érintett partnerekkel, továbbá adatszolgáltatási kérelmet küldött a 
Központi Statisztikai Hivatalnak (KSH).  

A véleményezők előzetes tájékoztatási szakaszban adott előzetes tájékoztatásának összefoglalását a 
megalapozó vizsgálat tartalmazza. 

A TFK és a TRE elkészült tervezetét a képviselő-testületi jóváhagyás előtt véleményeztetni kell. A 
véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült 
településrendezési eszközöket párhuzamosan véleményezteti a partnerekkel az Eljr. 29/A. § 
rendelkezéseinek megfelelően, valamint a véleményezőkkel. A véleményezési szakaszban a 
véleményezők a kézhezvételtől számított 30 napon belül adhatnak írásos véleményt. A véleménynek 
tartalmaznia kell: 

a) az államigazgatási szerv esetében a feladat- és hatáskörébe tartozó követelmények 
megállapítását, 

b) a területi önkormányzat esetében a megyei területrendezési terveknek való megfelelés 
megállapítását, továbbá 
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c) a települési önkormányzat esetében a közigazgatási területét érintő infrastrukturális 
kapcsolatokra, valamint egyéb környezeti hatásokra vonatkozó észrevételeket. 

A vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai 
indokolással kell igazolni. Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, 
amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. A véleményezést követően a beérkezett véleményeket – 
egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is – ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek 
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem 
fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A véleményezési szakasz lezárul a döntés 
dokumentálásával és közzétételével. 

Az Eljr. 29/A.§ (6) bekezdése alapján a partnerségi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával és 
az elkészült tervezetnek az önkormányzat honlapján és közterületi hirdetőfelületen való 
közzétételével történik. Az elkészült tervezetet a lakossági fórum időpontját megelőzően legalább 
8 nappal az önkormányzati honlapon meg kell jeleníteni, az észrevételeket és javaslatokat a 
lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy 
elektronikusan lehet megtenni. 

A polgármester a beérkezett partnerségi véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel, amelyek 
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény el nem fogadása 
esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés a döntés dokumentálásával, 
közzétételével lezárul. 

A polgármester, a véleményezési szakasz lezárását követően a településrendezési eszköz tervezetét 
az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb 
dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón megküldi 
végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak. 

Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a beérkezett dokumentumokat 
áttanulmányozza, és a beérkezésétől számított 21 napon belül megküldi a polgármesternek a 
településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a településrendezési eszköz 
elfogadásához, vagy 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az érintett 
területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására. 

Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a felmerült valamennyi 
véleményeltéréssel kapcsolatos döntést, és a településrendezési eszköz elfogadására alkalmassá 
tételéhez szükséges feltételeket. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a 
jegyzőkönyvet és a záró szakmai véleményét az egyeztetést követően 8 napon belül megküldi a 
polgármesternek, a településrendezési eszköz elfogadásához 

A településrendezési eszközök az főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal végső 
szakmai véleményének birtokában hagyhatók jóvá. Az Eljr. 43. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 
településrendezési eszköz leghamarabb az elfogadást követő 30. napon léptethető hatályba. 

A hosszútávra szóló településszerkezeti tervet az önkormányzat a megállapításról szóló döntés 
mellékleteként fogadja el, amely megelőzi a helyi építési szabályzat — rendelet formájában történő 
— jóváhagyását. 

Jelen dokumentáció a településrendezési eszközök felülvizsgálatát alátámasztó javaslati és 
környezeti értékelési munkarész. 
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1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 

1.1. TÉRSÉGI KRAPOSKASOLATOK, SZEREPKÖR, TELEPÜLÉSHÁLÓZAT 

 

Raposka a Balaton-felvidék nyugati csücskében, a Tapolcai-medencében helyezkedik el. A község a 
Tapolcai járáshoz tartozik, Tapolcától mintegy 5 km-re, Veszprémtől - a megyeszékhelytől - 54 km-
re helyezkedik el. Raposka zsáktelepülés, a Balaton felől a 71-es főútról Tapolca felé ágazó 7318. j. 
úton a Szent György-hegyet nyugatról érintve közelíthető meg. A község belterületére a 73155 j. 
Raposka bekötőút vezet. A Balaton mintegy 9 km távolságra található, a 71-es főútról Szigliget felé 
kanyarodva érhető el. 

A települést menetrendszerinti buszjárattal közvetlenül Tapolcáról és Szigligetről lehet 
megközelíteni, Veszprém egy átszállással érhető el Tapolcán keresztül. A községet a 
Balatonszentgyörgy-Tapolca (-Ukk) vasútvonal a külterületén érinti, a belterülettől kb. 600 m-re 
található a vasúti megálló. Naponta körülbelül 10 vonat áll meg itt. Kerékpárút jelenleg nem halad 
keresztül a falun, ám kialakítása tervezett. 

Raposkán oktatási intézmények nem működnek, így sem óvodával, sem iskolával nem rendelkezik. A 
gyerekek óvodába és általános iskolába jellemzően Tapolcára, középiskolába szintén Tapolcára, 
illetve Keszthelyre járnak. 

 
Raposka térségi elhelyezkedése (Forrás: www.terkepcentrum.hu) 
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1.2. TELEPÜLÉS SZERKEZETE 

Raposka a Tapolcai-medence vulkáni tanúhegyeinek ölelésében fekszik. Nyugati irányban a 
Keszthelyi-hegység, míg déli irányban a Balaton zárja le a horizontot. A település területén a 
területhasználatokat a vízrajzi és a domborzati adottságok határozzák meg elsősorban. 

A község belterülete a közigazgatási terület középső részén helyezkedik el. A belterületre a 
lakóterületek túlsúlya jellemző, a környezetre jelentős hatást gyakorló gazdasági terület nem 
található a területen. A belterület közvetlen környezetében mezőgazdasági művelés alatt álló 
területek helyezkednek el. A belterülettől nyugatra húzódik, a közigazgatási területet észak-déli 
irányban szeli át a Tapolca- és a Kétöles-patak. A 26. sz. vasútvonal a közigazgatási terület nyugati 
részét szeli ketté szintén észak-déli irányban, a vasúttól nyugatra, valamint délkeletre vízállásos, 
ökológiailag igen értékes területek fekszenek. 

A raposkai településszerkezet meghatározó eleme a közigazgatási terület keleti oldalán magasodó 
Szent György-hegy, amely négy település közigazgatási területére esik. Raposkán a hegy 
alacsonyabb térszínen fekvő, nyugati kitettségű részein az egykori zártkert területén a kisparcellás 
szőlő- és gyümölcstermesztés jellemző, a hegy csúcsát pedig erdőterület borítja. 

 

A település sematikus szerkezete 

A település jelenlegi szerkezetének és további fejlődésének legmeghatározóbb vonalas elemei: 

- Közúthálózat 

o 7318 j. Szigliget – Tapolca összekötő út  

o 73155 j. Raposka bekötőút 

- Vasúthálózat 

o 26. sz. Balatonszentgyörgy-Tapolca (-Ukk) vasútvonal 

- Kerékpárút-hálózat 

o 81. sz. Balaton-Rába kerékpárútvonal tervezett nyomvonala 

- Közműellátás 

o 22 kV-os villamosenergia gerinc elosztóhálózat nyomvonala 

o Nagynyomású földgáz szállítóvezeték 
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- Legfontosabb vízfolyások 

o Tapolca-patak 

o Kétöles-patak 

1.3. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER 

1.3.1.  BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Azok a beépített és további beépítésre kijelölt területek, amelyen belüli építési övezetekben az 
építési telek megengedett beépítettsége legalább 10%. 

A belterület lakóterületei falusias lakóterület területfelhasználási egyégbe soroltak. Ez a terület 
elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál, de emellett mező- és erdőgazdasági 
építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, 
szolgáltató építmények elhelyezése is lehetséges. Falusias lakóterület a Fő utca két oldalán fekvő 
lakótömbök; a Szent György utca két oldalán fekvő lakótömbök és a belterület északi oldalához 
csatlakozó lakóterületi fejlesztési területek. 

Kereskedelmi, szolgáltató terület a belterület keleti határában, a 7318 j. út és a belterület között 
fekvő telek a bekötőút északi oldalán. A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban a környezetre 
jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 

A település területén található egy egyedi rendeltetésű terület, mely különleges beépítésre szánt 
terület területfelhasználási egységbe került. Ez az önkormányzat tulajdonú terület különleges 
beépítésre szánt településüzemeltetési terület a helyi Önkéntes Tűzoltóság működésének biztosít 
helyet. 

1.3.2. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

Beépítésre nem szánt területek azok, amelyeken belüli övezetekben a telkek megengedett 
beépítettsége legfeljebb 10 %. 

Az erdőterületek a patakokat övező területen, a Szent György-hegy meredek térszínein és a 
Sársziget-dombon találhatók. Az erdőterületek a településszerkezeti terven az erdészeti 
nyilvántartás szerinti elsődleges rendeltetésüknek megfelelően védelmi erdőterület besorolást 
kaptak. A védelmi erdőterületek elsősorban a természeti környezet, és a különböző környezeti 
elemek, valamint a település és egyéb létesítmények védelmére szolgálnak. 

A település mezőgazdasági területei általános, korlátozott hasznosítású általános és kertes 
mezőgazdasági területként kerültek kijelölésre a településszerkezeti terven. Kertes 
mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe a Szent-György-hegy kiskertes művelésű 
területei és a belterület délnyugati csücskében fekvő kisebb terület tartozik. Általános 
mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe tartoznak a szántóföldi műveléssel és 
gyepgazdálkodással hasznosított területek, melyek a belterülettől délre nagyobb egybefüggő 
táblákban, a belterülettől északra kisebb táblákban helyezkednek el. Általános mezőgazdasági 
terület – bokorerdő, fás legelő területfelhasználási egységbe tartozik a Szent György-hegy teteje, 
mint fokozottan védett természeti terület. (A területfelhasználás kijelölését a magasabb rendű 
tervekhez való illeszkedés miatt vált szükségessé, azonban az övezetre hozott szabályok 
összhangban vannak a természetvédelmi érdekekkel is.) Korlátozott hasznosítású általános 
mezőgazdasági területbe az ökológiailag értékes, az ökológiai hálózat részét képező 
mezőgazdasági területek tartoznak, amelyek vagy természetvédelmi oltalom alatt állnak, vagy 
állandó gyeppel borítottak. A település nyugati oldalának legnagyobb hányada ebbe a 
területfelhasználási egységbe tartozik.  

Vízgazdálkodási területek a folyó- és állóvíz medrek és parti sávjuk, a közcélú nyílt csatornák 
medre és parti sávjuk, a vízbázisok területe. Raposkán vízgazdálkodási terület a Tapolca-patak és a 
Kétöles-patak, valamint a vízmű területek és a mezőgazdasági területeket átszelő árkok. 

Természetközeli terület területfelhasználási egységbe az MATrT szerinti vízgazdálkodási térség 
területe tartozik, mely a vasút közelében, a település nyugati oldalán található. 
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1.4. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK 

1.4.1. KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK 

A településszerkezeti terv védősávot jelöl ki a talapülés külterületi szakaszán az alábbi országos 
összekötőút esetében: 

- 7318 j. Szigliget - Tapolca összekötő útja (50-50 méteres védőtávolság) 

A településszerkezeti terv védősávot jelöl ki a talapülés külterületi szakaszán az alábbi vasútvonalak 
esetében: 

- 26 sz. Balatonszentgyörgy – Tapolca - Ukk vasútvonala (100-100 méteres védőtávolság) 

1.4.2. KÖZMŰTERÜLETEK 

Raposkán az alábbi közmű elemeket szükséges korlátozó adottságként kezelni a területfejlesztés 
tervezésénél és területfelhasználás módosításánál: 

 Vízellátás szolgáltatási területén 

- Vízmű kút és annak hidrogeológiai védőterületei 

- Víztároló medence telke 

 Szennyvízelvezetés, kezelés 

- szennyvízátemelő műtárgy 

 Felszíni vízelvezetés és csapadékvíz elvezetés 

- csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok, csatornák 3-3 m-es karbantartó sávval 

- Tapolca-patak és Kétöles-patak 6-6 m-es mederkarbantartási sávval 

 Villamosenergia-ellátás 

- 22 kV-os gerinc elosztóhálózat nyomvonala, a külterületen 7-7 m-es oszloptengelytől mért 
biztonsági övezete 

 Földgázellátás 

- nagynyomású földgáz szállítóvezeték és csőpalástjától mért vezetékszakasztól függően 14-
14, illetve 28-28 m-es biztonsági övezete 

- nagynyomású földgáz bekötővezeték és csőpalástjától mért 22-22 m-es biztonsági övezete 

- nagyközép-nyomású földgáz célvezeték és csőpalástjától mért 5-5 m-es biztonsági övezete 

- gázátadó állomás és zajhatásvédelmi területe 

- települési gázfogadó és nyomáscsökkentő 

 Elektronikus hírközlés 

- vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítményei 

- nagynyomású földgáz szállítóvezeték bányaüzemviteli kábele és annak 5-5 m-es 
védőtávolsága 

1.4.3. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

Az épített értékek és a régészeti területek részletes bemutatását az örökségvédelmi 
hatástanulmány tartalmazza. 

 Világörökségi védelem 

A település közigazgatási területét érinti a Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományos 
helyszín területe, amely a település teljes közigazgatási területét magában foglalja a belterületen 
kívül. 

 Helyi védelem 

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 4/2020. 
(III.31.) önkormányzati rendeletének 1. sz. melléklete tartalmazza a helyi védettségre javasolt 
épületek listáját: 
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Ssz. Megnevezés Cím Hrsz Típus Kor Javasolt védelem 

1. 
Páduai Szent 
Antal kápolna  

Szent 
György-hegy 

308  egyházi 1756 helyi védelem 

2. 
R. k. 
plébániatemplom  

Fő utca  97  egyházi 
19. sz. második 
fele 

helyi védelem 

3. Lakóház  Fő u. 15.  113 népi 19. sz. közepe  (nyilvántartásba vett) 

4. Lakóház Fő u. 17.  112 polgári 20. sz. eleje (nyilvántartásba vett) 

5. Lakóház Fő u. 19.  108 népi 19. sz. vége (nyilvántartásba vett) 

6. Lakóház Fő u. 29.  92 polgári 20. sz. közepe (nyilvántartásba vett) 

7. Lakóház Fő u. 47.  83 népi 19. sz. első fele helyi védelem 

8. Lakóház Fő u. 50.  44 népi 19. sz. első fele helyi védelem 

9. Lakóház Fő u. 52.  42 polgári 20. sz. első fele (nyilvántartásba vett) 

10. Lakóház Fő u. 54.  48 népi 19. sz. vége (nyilvántartásba vett) 

 Régészeti lelőhelyek 

Az országos nyilvántartás szerint a Raposka területét 3 régészeti lelőhely érinti: 

Azonosító Név Hrsz 

8053 Szent György-hegy 016, 027, 066, 065, 049 

9085 Községi temető 057, 058/10, 1, 2 

9086 Római katolikus templom 63, 96, 97, 93, 98, 107, 112 

1.4.4. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

A szerkezeti tervlap és a szabályozási terv tartalmazzák a táj- és természetvédelmi értékek 
lehatárolását. A terv kiemelten kezeli, hogy a település területén található természetes és 
természetközeli élőhelyek, tájképi értékek megóvását biztosítani kell. A védett területekre 
vonatkozóan általános szabályokat állapít meg a HÉSZ 4. §-a: 

- a kialakult geomorfológiai formák megőrzendők; 

- a település külterületén a vízfolyások, utak mentén a fasorok, erdősávok megtartandók, 
telepítendők; a vízfolyások mentén lévő galérianövényzet megőrzendő. 

A táj- és természetvédelmi területek vonatkozásában a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
szolgáltatott adatokat, melyek feltűntetésre kerülnek a szerkezeti tervlapon illetve a szabályozási 
terven.  

1.4.4.1. NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGŰ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

 Natura 2000 területek 

A Natura 2000 hálózatra vonatkozó szabályok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Kormányrendeletben kerültek meghatározásra, az 
egyes települések Natura 2000 hálózattal érintett területeiről az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM 
rendelet rendelkezik. A HÉSZ függeléke a Natura 2000 hálózathoz tartozó területek helyrajzi 
számait, a szerkezeti tervlap és a szabályozási tervek pedig a hálózat lehatárolását tartalmazza. 

A hálózat területével érintett területeken a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok 
és élőhely típusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, valamint a 
fenntartható gazdálkodás feltételeinek biztosítása elsődleges szempont. Raposka területét a 
következő különleges természetmegőrzési területek érintik: Tapolcai medence (HUBF20028) és a 
Szent György-hegy (HUBF20020). 

A Natura 2000 területeken a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet nem jelöl ki. A 
hálózat területének nagy részét a Tapolcai medence (HUBF20028) esetében jellemzően korlátozott 
hasznosítású általános mezőgazdasági területbe, védelmi erdőterületbe és természetközeli 
területbe, kis részén pedig vízgazdálkodási területbe sorolják a településrendezési eszközök, 
illeszkedve a tényleges területhasználathoz. A Szent György-hegy (HUBF20020) esetében védelmi 
erdőterületbe és általános mezőgazdasági terület – bokorerdő, fás liget besorolást kaptak a 
hálózattal érintett területek. A helyi építési szabályzat ezekben az övezetekben nem teszi lehetővé 
épületek elhelyezését, – leszámítva a vízgazdálkodási terület övezetében elhelyezhető 
vízgazdálkodással kapcsolatos létesítményeket - így a terület beépítetlen állapota, az ökológiai 
értékek védelme biztosított.  

http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Natura2000/Natura%202000%20teruletek%20adatlapjai_2015_okt/HUBF20028.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Natura2000/Natura%202000%20teruletek%20adatlapjai_2015_okt/HUBF20028.pdf
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1.4.4.2. ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

 Ex lege védett természeti értékek (barlang és forrás) 

Raposka közigazgatási területén a törvény erejénél fogva védett értékként egy forrás (Piriti-kút) és 
egy barlang (Meleg-fülke) van nyilván tartva. A Piriti-kút forrás területét kertes mezőgazdasági, míg 
a Meleg-fülke barlang területét védelmi erdőterületbe sorolják a településrendezési eszközök. A 
helyi építési szabályzat ezekben az övezetekben nem, vagy csak korlátozottan teszi lehetővé 
épületek elhelyezését, így az értékek védelme biztosított. 

 Balaton-felvidéki Nemzeti Park területe 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Raposka külterületét teljesen lefedi, valamint néhány esetben 
belterületi részeket is érint, így a településnek nagyon szoros kapcsolata van a természetvédelmi 
kezelővel, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal. A nemzeti parki területekkel érintett 
településrészeken új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

 Fokozottan védett természeti terület 

Raposkán fokozottan védett természeti terület a Szent György-hegy legmagasabban fekvő, erdővel 
borított része. A területet általános mezőgazdasági terület – bokorerdő, fás legelő területbe 
sorolják a településrendezési eszközök. A helyi építési szabályzat ebben az övezetben nem teszi 
lehetővé épületek elhelyezését, így a terület beépítetlen állapota, az ökológiai értékek védelme 
biztosított. 

1.4.4.3. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÁLTAL KIJELÖLT VÉDETT TERÜLETEK 

Az MATrT szerint megállapított Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT és Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv (a továbbiakban: BKÜTrT) természeti és táji értékekre 
koncentráló övezetei közül az alábbiak érintik Raposka közigazgatási területét: 

 Ökológiai hálózat magterületének övezete 

Magterület övezetébe tartozó területek lehatárolását,  
illetve a kijelölt területfelhasználásokat  

lásd: 2.3. Országos övezetek ismertetése című fejezet 

 Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

Ökológiai folyosó övezetébe tartozó területek lehatárolását,  
illetve a kijelölt területfelhasználásokat  

lásd: 2.3. Országos övezetek ismertetése című fejezet 

 Tájképvédelmi terület övezete 

 Tájképvédelmi terület övezetébe  
tartozó területek lehatárolását, illetve a kijelölt területfelhasználásokat  

lásd: 2.3. Országos övezetek ismertetése című fejezet 

 

 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetébe  
tartozó területek lehatárolását, illetve a kijelölt területfelhasználásokat  

lásd: 2.4. Kiemelt térségi övezetek ismertetése című fejezet 

1.4.4.4. EGYEDI TÁJÉRTÉKEK 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Raposkán 28 db egyedi tájértéket tart nyilván. A HÉSZ 
3. függelékében megtekinthető ezen értékek listája és az általuk érintett ingatlanok helyrajzi 
száma. Az egyedi tájértékek a szerkezeti tervlapon és a szabályozási terven is a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatósága által küldött adatszolgáltatás alapján kerültek feltűntetésre.  
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1.5. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVHEZ KÉPEST TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK 

Kód-
szám 

165/2005. (XII.15.) sz. 
képviselő-testületi 

határozattal 
meghatározott 

területfelhasználás 

Tervezett terület-
felhasználás 

Érintett térség 
Érintett országos 

illetve térségi övezet 

Össz. 
terület 

(ha) 
Változtatás indoklása 

Újonnan kijelölt beépítésre szánt terület 

A1 
Közúti közlekedési 

terület 
Falusias lakóterület Települési térség Tájképvédelmi terület 0,02 

A templom épülete nem a közút része, így a tényleges 
területhasználathoz illeszkedő területfelhasználási 
egység kijelölése történik. 

A2 
Kertes mezőgazdasági 

terület 
Falusias lakóterület Települési térség 

Pufferterület, 
Tájképvédelmi terület 

2,30 
A területen a telekhatárokhoz igazodóan kerül 
módosításra a területfelhasználási egység határa, amely 
a tényleges területhasználathoz is igazodik. 

Újonnan kijelölt beépítésre nem szánt terület 

B1 Falusias lakóterület 
Általános 

mezőgazdasági 
terület 

Szőlő, gyümölcs és 
kertművelésű 

térség  

Natura 2000, Nemzeti 
park területe, 
Pufferterület, 

Tájképvédelmi terület 

0,78 
A területen nem indokolt a falusias lakóterület 
fenntartása, így a szomszédos területekhez igazodó 
területfelhasználás javasolt. 

B2 Ipari terület Közműterület 
Erdőgazdálkodási 

térség 

Natura 2000, Nemzeti 
park területe, 
Pufferterület, 

Tájképvédelmi terület 

0,17 

A területeken közmű létesítmények (gázfogadó) állnak, 
amelyeknek a tényleges használatához a közműterület 
területfelhasználási egység a leginkább illeszkedő. 
 

B3 Ipari terület 

Korlátozott 
hasznosítású 

általános 
mezőgazdasági 

terület 

Települési térség 
Nemzeti park területe, 

Pufferterület, 
Tájképvédelmi terület 

0,07 

Az érintett területen ipari tevékenység nem folyik, ipari 
létesítmény nem található, így a tényleges 
területhasználathoz illeszkedő területfelhasználás került 
meghatározásra. 

B4 
Különleges terület – 

temető területe 

Különleges 
beépítésre nem 
szánt terület – 

temető területe 

Települési térség 
Pufferterület, 

Tájképvédelmi terület 
1,19 

A módosítás oka a jogszabályi környezet változása. A 
korábbi településrendezési eszközök készítése óta az 
OTÉK lehetőséget ad beépítésre nem szánt különleges 
területek kijelölésére, amely a temető területének 
használatát jobban szolgálja. A temető számára a 10% 
fölötti beépítési intenzitás indokolatlan, így beépítésre 
nem szánt terület területfelhasználási egységbe kerül. 

B5 
Különleges terület – 

temető területe 
Zöldterület Települési térség 

Pufferterület, 
Tájképvédelmi terület 

0,61 
A temető és a lakóterületek elválasztását szolgálja a 
terület, ennek megfelelő területfelhasználási egység 
kerül kijelölésre. 
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Beépítésre szánt területek átsorolása 

C1 Falusias lakóterület 

Különleges 
beépítésre szánt 

településüzemeltet
ési terület 

Települési térség 
Natura 2000, 
Pufferterület, 

Tájképvédelmi terület 
0,08 

Korábban a lakóterületi fejlesztések miatt került út 
kijelölésre a területen, de a továbbiakban nem indokolt 
a megőrzése. Emiatt a jelenlegi használatnak megfelelő 
területfelhasználási egység kerül kijelölésre. 

Beépítésre nem szánt területek átsorolása 

D1 
Általános 

mezőgazdasági terület 
Természetközeli 

terület 

Vízgazdálkodási 
térség 

Mezőgazdálkodási 
térség 

Natura 2000, Nemzeti 
park területe, 
Magterület, 

Tájképvédelmi terület 

24,53 

Az MATrT 50.§ (1) bekezdés e) pontja előírja, hogy a 
vízgazdálkodási térségbe tartozó területeket 
vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú 
erdőterület vagy természetközeli terület települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. Ennek 
megfelelően a területen természetközeli terület 
területfelhasználás került kijelölésre, mely a tényleges 
területhasználattal is összhangban van, hiszen 
ökológiailag kiemelten értékes gyep fekszik a területen. 

D2 
Kertes mezőgazdasági 

terület 
Vízgazdálkodási 

terület 

Szőlő, gyümölcs és 
kertművelésű 

térség 

Natura 2000, Nemzeti 
park területe, 
Pufferterület, 

Tájképvédelmi terület, 
Tájképvédelmi 

szempontból kiemelten 
kezelendő terület 

0,06 
Az ingatlanon vízműterület található, így a tényleges 
használathoz illeszkedő területfelhasználási egység 
kerül kijelölésre. 

 

Újonnan kijelölt beépítésre 
szánt terület sorszáma 

Érintett hrsz. 

A1 96 

A2 107, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 

Az újonnan kijelölt beépítésre szánt területek nem érintenek átlagosnál jobb minőségű termőföldet. 
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1.6. A VÁLTOZÁSOK HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL 
VALÓ ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA 

A területfelhasználási rendszerben jelen felülvizsgálat során bekövetkezett változások a 
településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal összhangban vannak, 
azoknak megfelelően kerültek kialakításra. Az alábbiakban a jelentősebb, a koncepcióval szorosan 
összefüggő változások kerülnek bemutatásra. A településrendezési eszközök racionalizálták a 
területfelhasználásokat, és az övezeti rendszert ennek megfelelően alakították ki.  

 

A településfejlesztési koncepció célrendszere  
(Forrás: Raposkatelepülésfejlesztési koncepció, Völgyzugoly Műhely Kft.) 

A térségi összefogás átfogó célhoz szorosan kapcsolódóan a településen is áthaladó 81 sz. 
kerékpárút tervezett nyomvonala megjelenik a településszerkezeti és szabályozási terven egyaránt. 
A helyi identitás erősítésének egyik fontos eleme a Raposkán újraéledő hagyománnyal rendelkező 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület működése. A településrendezési eszközök helyet biztosítanak a 
tevékenység folyatásához különleges településüzemeltetési terület kijelölésével. A 
településfejlesztési koncepcióban felmerülő cél a rendezett településkép kialakítása. Ennek 
megfelelően a településrendezési eszközök racionalizálták az új lakóterületi fejlesztéseket. A 
rendezett településkép megteremtése érdekében közel egységes beépítés lehetőségét teremti meg 
az új övezeti rendszer, aminek érvényesítéséhez fontos a TKR előírásainak figyelembe vétele is. A 
külterületek szabályozása a koncepcióban szereplő Természeti környezet megőrzése tematikus 
célnak megfelelően történt, a legértékesebb területek a természetes és természetközeli állapotok 
fenntartását biztosító területfelhasználási egységbe és övezetbe kerültek besorolásra. 

1.7. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA 

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „újonnan beépítésre szánt 
területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke 
az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet”. 

Biológiai aktivitásérték: egy adott területen a jellemző növényzetnek a település ökológiai 
állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték. A területek biológiai 
aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet előírásai szerint került 
kiszámításra a település biológiai aktivitás-érték változása. A Településszerkezeti terv 2. melléklete 
(Változások) mutatja be a szerkezeti változások hatását a település biológiai aktivitásérékékére. Ez 
alapján Raposka biológiai aktivitásértéke +103,86 értékkel nőtt. 
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2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 
VIZSGÁLATA 

A területrendezési tervek esetében 2019. január 1-től jogszabályi változások léptek életbe: az 
ország területrendezési terveit egy jogszabályba, az MATrT-be vonták össze, illetve megjelent a 
törvény végrehajtására az MvM rendelet. Az egyes területfelhasználási kategóriákra, országos és 
kiemelt térségi övezetekre vonatkozó előírásokat tehát az MATrT és az MvM rendelet együttesen 
tartalmazza.  

Veszprém megye Területrendezési Tervét (továbbiakban: VMTrT) a 15/2019 (XII.13.) önkormányzati 
rendelettel hagyták jóvá, mely már az MATrT előírásaival összhangban készült. E rendelet 2. §-a, 
illetve a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 12. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján az egyedileg meghatározott megyei övezeteket is figyelembe kell venni a Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzet területén. Ezekre az övezetekre vonatkozó előírásokat a VMTrT tartalmazza. 

2.1. A TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ 
SZABÁLYOK 

 

 

 
Kivágat a BKÜTrT Szerkezeti tervlapjából 

A BKÜTrT szerkezeti terve Raposka közigazgatási területét erdőgazdálkodási; mezőgazdasági; szőlő, 
gyümölcs és kertművelésű; vízgazdálkodási és települési térségbe sorolja. A térségi 
területfelhasználási kategóriákon belül a MATrT 11.§-a és 50.§-a rendelkeznek a települési 
területfelhasználási egységekre vonatkozó szabályokról. Ezeknek az előírásoknak történő 
megfelelést az alábbiak igazolják: 

 Erdőgazdálkodási térség 

Az MATrT alapján az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a 
térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt 
terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni. Az erdők övezetére 
vonatkozó szabályoknak való megfelelést a 2.3. Országos övezetek c. fejezet mutatja be. 

A településrendezési eszközökben erdőterület területfelhasználási egységbe sorolt erdőterület a 
település közigazgatási területén összességében nem csökken – összhangban az MATrT 50. § (2) 
bekezdés b) pontjának előírásával. 

 Mezőgazdasági térség 

A mezőgazdasági térséget 94,4%-ban mezőgazdasági terület, illetve természetközeli terület 
területfelhasználási egységbe sorolják a településrendezési eszközök, a fennmaradó részen 
nagyvárosias lakóterületet és üdülőterületet nem került kijelölésre. 

 Szőlő, gyümölcs és kertművelésű térség 

A településrendezési eszközök a térség területét elsődlegesen általános mezőgazdasági területbe és 
kertes mezőgazdasági területbe sorolják. A kertes mezőgazdasági terület övezetére és az általános 
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mezőgazdasági terület övezetére vonatkozó előírásoknak való megfelelést 2.4. Kiemelt térségi 
övezetek c. fejezet mutatja be. 

 Vízgazdálkodási térség 

Raposka területén a vasúttól délre fekvő vizenyős területek tartoznak e térségbe. Ez a terület az 
előírásoknak való megfelelés és a tényleges területhasználathoz történő igazodás érdekében kapott 
természetközeli terület besorolást.  

 Települési térség 

A települési térség területén belül bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető. 

2.2. ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET KIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ 
SZABÁLYOK 

A MATrT 12-13.§-a rendelkezik az új beépítésre szánt területek kijelölésének szabályairól. Ezeknek 
megfelelően új beépítésre szánt terület kizárólag a meglévő települési területhez csatlakozva került 
kijelölésre. Az alábbi táblázat mutatja be az új beépítésre szánt területeket: 

Kód 

Hatályos 
terület-
felhasz-

nálás 

Tervezett 
terület-
felhasz-

nálás 

Te-
rület 
(m2) 

Terü-
let 5%-
a (m2) 

Zöldte-
rület 

kijelö-
lése 

Megvaló-
sulási 

változás 
területe 

(m2) 

Megjegyzés 

A1 KÖu Lf 200 10 B5 6020 

A templom telke csupán a tényleges 
területhasználatnak megfelelő 
területfelhasználási besorolást kap, a templom 
épülete több évtizede e telken áll, így 
ténylegesen új beépítés nem történik. Az 
előbbiek alapján új zöldterület kijelölésre nincs 
lehetőség a meglévő területhez kapcsolódóan. Az 
új zöldterület a B5 ssz-ú változással érintett 
terület, ahol a jogszabályban előírtnál nagyobb 
zöldterület kerül kijelölésre, ami 
településszerkezeti szempontból is kedvezőbb. 

A2 Mk Lf 23 000 1150 B5 6020 

E területen csupán a hatályos településszerkezeti 
terv által kijelölt kertes mezőgazdasági terület és 
falusias lakóterület határának korrekciója 
történik, jelenős intenzitású új beépítésre és 
területhasználat váltásra e területen sem lehet 
számítani, így új zöldterület kijelölése ez 
esetben sem válik szükségessé.  

(Új zöldterület kijelölésével kapcsolatban  
lásd: A1 változás megjegyzését) 

Az MATrT 13. § (1) bekezdése alapján Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I-II. 
osztályú területeihez tartozó földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - 
nem minősíthető beépítésre szánt területté. Ennek megfelelően a kataszteri területen nem került 
kijelölésre új beépítésre szánt terület (lásd. 2.4. Kiemelt térségi övezetek ismertetése fejezet). 

Az MATrT 13. § (2) bekezdése alapján az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú 
területeihez tartozó földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem 
minősíthető beépítésre szánt területté. Ennek megfelelően a kataszteri területen nem került 
kijelölésre új beépítésre szánt terület. 
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Gyümölcstermőhelyi kataszteri területek Raposkán 

2.3. ORSZÁGOS ÖVEZETEK ISMERTETÉSE 

Országos övezetek Előírás Lehatárolás 
Raposka 

érintettsége  

Ökológiai hálózat magterületének 
övezete 

MATrT Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Igen 

Ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete 

MATrT  Nem 

Ökológiai hálózat pufferterületének 
övezete 

MATrT Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Igen 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

MATrT Budapest Főváros Kormányhivatala Igen 

Jó termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

MvM 
rend. 

 Nem 

Erdők övezete MATrT - Igen 

Erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete 

MvM 
rend. 

 Nem 

Tájképvédelmi terület övezete MvM 
rend. 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Igen 

Világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezete MATrT 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 
Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi 

és Örökségvédelmi Osztálya 
Igen 

Vízminőség-védelmi terület övezete MvM 
rend. 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  Igen 

Nagyvízi meder övezete MvM 
rend. 

 Nem 

VTT-tározók övezete MvM 
rend. 

 Nem 

Honvédelmi és katonai célú terület 
övezete 

MATrT  Nem 

Ökológiai hálózat magterületének övezete 

Az országos ökológiai hálózat magterület övezetéhez olyan természetes vagy természetközeli 
élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és 
életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek és számos védett vagy közösségi jelentőségű 
fajnak adnak otthont.  

Az ökológiai hálózat magterületére vonatkozó előírások az MATrT 25.§-ában és 78.§-ában 
olvashatók. Az övezet a település keleti és nyugati szélén a külterületet érint. Ezeket a területek a 
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település nyugati oldalán jellemzően korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági területbe, 
védelmi erdőterületbe, természetközeli területbe és vízgazdálkodási területbe, illetve a település 
keleti oldalán általános mezőgazdasági terület – bokorerdő, fás liget területbe sorolják a 
településrendezési eszközök. 

 
Az ökológiai hálózat magterületének övezetével éritett területek 

A magterület övezetével érintett területeken a helyi építési szabályzatba csak olyan övezeteket 
határoz meg, ahol épület nem helyezhető el. Az övezet által érintett területeken az elsődleges 
szempont az ökológiailag értékes élőhelyek védelmének biztosítása, azok megőrzése és károsodásuk 
megakadályozása, amit a településrendezési eszközök azáltal biztosítanak, hogy új beépítésre szánt 
terület nem kerül kijelölésre az övezet területén, hanem a tényleges területhasználatnak leginkább 
megfelelő területfelhasználási egységbe kerülnek az érintett területek. 

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

Az ökológiai hálózat pufferterület övezetéhez olyan rendeltetésű területek tartoznak, amelyek 
megakadályozzák vagy mérséklik azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a 
magterületek és az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy 
rendeltetésükkel ellentétesek.  

Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetére vonatkozó előírások az MATrT 27.§ és 80.§-ban 
olvashatók. A pufferterület övezete a belterület egy részét leszámítva teljese egészében érinti a 
település középső részét, körbeveszi a településmagot. Az övezet területén új beépítésre szánt 
területként került kijlölésre több esetben is, de ezek a meglévő belterületen belül. A település 
belterületének keleti oldalán található telkek vége került falusias lakóterületbe, illetve a település 
temploma került szintén falusias lakóterületbe. Mindkét területen települési térséget jelöl a 
BKÜTrT. Az övezetbe tartozó területeket a tényleges területhasználatnak megfelelő 
területfelhasználási egységbe sorolják a településrendezési eszközök. Az A2 ssz-ú változással 
érintett területen a szabályozás során telek be nem építhető terület kerül kijelölésre, így ott 
építmények nem jelennek meg. 
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Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetével éritett területek 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetére vonatkozó előírások az MATrT 28.§-ában és 85.§-
ában olvashatók. Az övezet kis területen érinti Raposkát a vasúti megállóhelytől és a gázátadó 
állomástól északra található korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági területen. Az övezet 
területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. Az övezetbe tartozó területeket a 
tényleges területhasználatnak megfelelő területfelhasználási egységbe sorolják a településrendezési 
eszközök. 

 

A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetével éritett területek 

Erdők övezete 

Az erdők övezetére vonatkozó előírások az MATrT 29. §, 30.§ és 85.§-ában olvashatók. Az övezetbe 
jellemzően a település erdőterületei tartoznak, így a tényleges területhasználatnak is megfelelően 
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az övezet teljes területe védelmi erdőterületbe került besorolásra a településrendezési 
eszközökben, amelyet az alábbi táblázat igazol: 

Erdők övezetének 
terület (ha) 

Az MATrT 29.§-ában előírt 
megfelelés (ha) 

Ebből a TSZT-ben erdőterület 
területfelhasználási egységbe sorolt 

terület (ha) 
Megfelelés 

39,78 37,72 (95%) 39,78 (100%) √ 

 

Az erdők övezetével éritett területek 

Tájképvédelmi terület övezete 

A tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó előírások az MvM. rendelet 4. §-ban olvashatók. Az 
övezet Raposka teljes közigazgatási területét érinti. Az övezetben gondoskodni kell a tájegységre 
jellemző, extenzív területfelhasználás fenntartásáról, ezért a tényleges területhasználatnak megfelelő 
területhasználatok kerültek kijelölésre a településen: Szent György-hegyen kertes mezőgazdasági terület 
és erdőterület, illetve a település alacsonyabban fekvő részein jellemzően mezőgazdasági területek 
kerülnek kijelölésre. A HÉSZ előírásokat fogalmaz meg a tájképi egység, a táji jellegzetességek megőrzése 
érdekében. 

HÉSZ 4.§ 
(1) A település területén található természeti, tájképi értékek megóvását biztosítani kell. 
(2) A tájhasználat során biztosítani kell a táji jellegzetességek, a jellemző természetes rendszerek 
megóvását: 

a) a kialakult geomorfológiai formák megőrzendők; 
b) a település külterületén a vízfolyások, utak mentén a fasorok, erdősávok megtartandók, 

telepítendők; a vízfolyások mentén lévő galérianövényzet megőrzendő. (…) 
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A tájképvédelmi terület övezetével éritett területek 

Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete 

A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetére vonatkozó előírások az MATrT 31.§ 
és 82.§-ban olvashatók. Az övezet Raposka teljes közigazgatási területét érinti. Az előírásoknak 
megfelelően a világörökségi várományos terület tényleges kiterjedése – a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztályának adatszolgáltatása alapján – lehatárolásra került a településrendezési eszközökben. Ez 
alapján a település külterületének egésze és a belterületbe vonandó területek képezik a 
világörökségi várományos területeket Raposkán. Ezen a területen új beépítésre szánt terület nem 
került kijelölésre, illetve új bánya létesítésével sem érintett az övezet tényleges területe. A 
Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi várományos területre kezelési terv még nem áll 
rendelkezésre, ezért a kultúrtájra jellemző szőlőhegyi, kertes mezőgazdasági 
területfelhasználásokat támogatja a terv. 

Vízminőség-védelmi terület övezete 

A vízminőség-védelmi terület övezetére vonatkozó előírások az MvM. rendelet 5. §-ban olvashatók. 
Az övezet Raposka teljes közigazgatási területét érinti. A település belterületétől délre található 
egy vízműkút, melynek hidrogeológiai védőterületei a szerkezeti tervlapon és a szabályozási terven 
feltüntetésre kerültek. Az övezetben új bányaterület, vegyszertároló vagy hulladékkezelő 
létesítménynek helyt adó övezet nem került kijelölésre. 

2.4. KIEMELT TÉRSÉGI ÖVZETEK ISMERTETÉSE 

Kiemelt térségi övezetek Előírás Lehatárolás 
Raposka 

érintettsége 
(Igen/Nem) 

Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület övezete 

MATrT Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Igen 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete MvM rend.  Nem 

Földtani veszélyforrás övezete MvM rend.  Nem 

Vízeróziónak kitett terület övezete MvM rend. MvM rend. – 3/4. melléklet Igen 

Rendszeresen belvíz járta terület 
övezete 

MvM rend.  Nem 

Tómeder övezete MATrT  Nem 

Általános mezőgazdasági terület MvM rend. MvM rend. – 3/5. melléklet Igen 
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övezete 

Kertes mezőgazdasági terület 
övezete 

MATrT MATrT – 11/3. melléklet Igen 

Borszőlő termőhelyi kataszteri 
terület övezete 

MATrT Budapest Főváros Kormányhivatala Igen 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetére vonatkozó előírások az MATrT 
81.§-ban olvashatók. Az övezettel a település belterületétől délre található általános mezőgazdasági 
területek és a Szent György-hegyen található kertes mezőgazdasági területek érintettek. Az öveztet 
területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. Az övezetben gondoskodni kell a 
tájegységre jellemző, extenzív területfelhasználás fenntartásáról, ezért a tényleges területhasználatnak 
megfelelő területhasználatok kerültek kijelölésre. A HÉSZ Tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó 
előírásokon túl az alábbiakat írja elő az övezet területén: 

HÉSZ 4.§ 
(4) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében a 100 m2-nél nagyobb bruttó 
alapterületű új épület elhelyezésénél a tájba illeszkedés látványtervvel igazolandó. 
(5) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében a látványterv részeként be kell 
mutatni  

a) tájkapcsolati nézetben 
b) tömegvázlaton 

a beavatkozás mértékét. 
(6) A művelési ág megváltoztatása, termőföld más célú hasznosítása csak a hagyományos tájhasználatnak 
megfelelő termelési- és tájszerkezet, illetve a sajátos tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút 
építése érdekében engedélyezhető. 

 
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetével éritett területek térületfelhasználása 

Vízeróziónak kitett terület övezete 

A vízeróziónak kitett terület övezetére vonatkozó előírások az MvM rendelet 12.§-ban olvashatók. Az 
övezettel a Szent György-hegyen található kertes mezőgazdasági területek érintettek, ahol a 80%-os 
növényborítottság biztosított. A terület nagy része a borszőlő termőhelyi kataszteri terület 
övezetével is érintett.  
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A vízeróziónak kitett terület övezetével éritett területek 

Általános mezőgazdasági terület övezete 

Az általános mezőgazdasági terület övezetére vonatkozó előírások az MvM rendelet 13. §-ban 
olvashatók. Az övezettel a település külterületének jelentős hányada érintett – a Szent György-hegyi 
oldal kivételével. Ezeken a területeken többségében általános mezőgazdaság terület, korlátozott 
hasznosítású általános mezőgazdasági terület és általános mezőgazdasági terület – bokorerdő, fás 
legelő területet került kijelölésre. Nem általános mezőgazdasági területbe sorolt területek 
jellemzően közlekedési területek, illetve a település keleti oldalán található erdő került védelmi 
erdőterületbe a tényleges területhasználathoz igazodóan. Az övezet területén új beépítésre szánt 
terület nem került kijelölésre. Az övezet területét 95,44%-ban általános mezőgazdasági területbe 
sorolják a településrendezési eszközök, melyet az alábbi táblázat igazol: 

Általános 
mezőgazdasági terület 

övezetének 
területe (ha) 

Az MvM rendelet 
13.§-ában előírt megfelelés 

(ha) 

Ebből a TRE-ben általános 
mezőgazdasági terület 

területfelhasználási egységébe 
sorolt területe (ha) 

Megfelelés 

336,78 319,94 (95%) 321,43 (95,44%) √ 
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Az általános mezőgazdasági terület övezetével éritett területek 

Az övezettel érintett területeken a telekalakítási és építési előírások összhangban vannak az MvM 
rendelet művelési ágakra vonatkozó előírásaival: 

 A B C D G 

1 
Övezet 

jele 

A beépíthető 
telek 

megengedett 
legkisebb 

területe (m2) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Beépített 
bruttó 

alapterület 
(m2) 

Megjegyzés 

5 Má-1 50.000 0,5 400 
rét, legelő 
művelési ág 

6 Má-1 20.000 0,5 400 
szőlő 

művelési ág 

7 Má-1 30.000 0,5 1000 
gyümölcs 

művelési ág  

8 Má-2 20.000 0,5 400 
szőlő 

művelési ág  

9 Má-3 20.000 0,5 400 
szőlő 

művelési ág  

10 Má-3 30.000 0,5 1000 
gyümölcs 

művelési ág  

11 Má-ko1 - - - - 

12 Má-b1 - - - - 

Birtokközpontok a HÉSZ 29. § (2) bekezdése szerint alakíthatók ki az övezettel érintett területeken, 
szőlő művelési ágú területen. 

HÉSZ 29.§  

(6) Általános mezőgazdasági terület szőlő művelési ágban lévő telkein szőlőműveléssel összefüggő 
birtokközpont alakítható ki az alábbi feltételekkel: 

a) a birtoktest esetében a 0,5%-os beépíthetőség a mezőgazdasági birtoktesthez tartozó összes telek 
területe után számítva csak a birtokközpont telkén is kihasználható; 

b) a mezőgazdasági birtoktesthez tartozó összes telek területe legalább 5 ha; 
c) a birtokközpont telkének területe legalább 1 ha; 
d) a birtokközpont telkén a beépítettség legfeljebb 25% lehet, az összes bruttó alapterület a  

800 m2-t nem haladhatja meg. 

Kertes mezőgazdasági terület övezete 

A kertes mezőgazdasági terület övezetére vonatkozó előírások az MATrT 84. §-ban olvashatók. Az 
övezettel a Szent György-hegyen található kertes mezőgazdasági területek érintettek. A területre a 
HÉSZ 32. §-a fogalmaz meg előírásokat. 
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HÉSZ 32.§ 

(2) Kertes mezőgazdasági terület övezetében elhelyezhető fő rendeltetésű épület  
a) szőlőműveléshez kapcsolódó; 
b) szőlőfeldolgozást, bortárolást, borturizmust szolgáló 

rendeltetési egységet tartalmazhat. 
(3) Kertes mezőgazdasági terület övezet telkein lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el. 
(4) Mk-1 övezetben mezőgazdasági birtokközpont nem alakítható ki. 
(5) Mk-1 övezet szántó művelési ágú telkein épület nem helyezhető el. 
(6) Mk-1 övezet telkein épület kizárólag 80%-ban szőlőműveléssel hasznosított telken helyezhető el. 
(7) Mk-1 övezet telkein kizárólag egy épület, valamint egy különálló, földdel borított pince helyezhető el. 
(8) Mk-1 övezet telkein épület akkor helyezhető el, ha a telek közterületről, vagy közterületről nyíló 
magánútról megközelíthető. 
(9) Mk-1 övezetben a kialakítható telek legkisebb szélessége 18,0 m, a beépíthető telek legkisebb 
szélessége 14,0 m. 

 
A kertes mezőgazdasági terület övezetével éritett területek 

Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete 

A borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezetére vonatkozó előírások az MATrT 87. §-ban 
olvashatók. Az övezettel a Szent György-hegy kertes mezőgazdasági területi és az attól nyugatra 
fekvő általános mezőgazdasági területek érintettek. Az övezet területén új beépítésre szánt terület 
nem került kijelölésre. Belterületbe vonással a település belterületének északi részén található 
falusias lakóterületbe sorolt telkek érintettek, de ezek a területek már a hatályos 
településrendezési eszközökben is beépítésre szánt területként voltak kijelölve 
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A borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezetével éritett területek 

2.5. EGYEDILEG MEGHATÁROZOTT MEGYEI ÖVEZETEK ISMERTETÉSE 

Egyedileg meghatározott megyei övezetek Előírás Lehatárolás 
Raposka érintettsége 

(Igen/Nem) 

Gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott célterületeinek 
övezete 

VMTrT  Nem 

Innovációs-technológiai fejlesztés kiemelten támogatott 
célterületének övezete 

VMTrT  Nem 

Karsztvíz emelkedéssel veszélyeztetett települések 
övezete 

VMTrT  Nem 

Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott 
célterületének övezete 

VMTrT 
VMTrT 

3.12.4. melléklet 
Igen 

Veszprém megye várostérségeinek övezete 
VMTrT 

VMTrT 

3.12.5. melléklet 
Igen 

Az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program 
érdekében 

együttműködő települések övezete 

VMTrT 
VMTrT 

3.12.6. melléklet 
Igen 

Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének övezete 

Az övezetre vonatkozó előírások a VMTrT 11. §-ban olvashatók. Az övezet Raposka teljes 
közigazgatási területét érinti. A településen új turisztikai-, rekreációs célú különleges terület nem 
került kijelölésre. A tervezett 81. sz. Balaton-Rába kerékpárútvonal B szakasza Raposkát is érinti, a 
településrendezési eszközök biztosítják a nyomvonal folytonosságát Raposka közigazgatási határán 
belül. 

Veszprém megye várostérségeinek övezete 

Az övezetre vonatkozó előírások a VMTrT 12. §-ában olvashatók. Az övezet Raposka teljes 
közigazgatási területét érinti. Az övezetre vonatkozó előírások a településrendezési eszközöket nem 
befolyásolják. 

Az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program érdekében együttműködő települések 
övezete 

Az övezetre vonatkozó előírások a VMTrT 13. §-ában olvashatók. Az övezet Raposka teljes 
közigazgatási területét érinti. Az övezetre vonatkozó előírások a településrendezési eszközöket nem 



RAPOSKA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA  ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 
JÓVÁHAGYÁSRA ELŐKÉSZÍTETT DOKUMENTÁCIÓ  29 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2021. 
www.vzm.hu 

befolyásolják, a településfejlesztési koncepció célrendszere nagy hangsúlyt fektet a területi 
potenciálok kihasználására. 
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3. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ ÉS ÖVEZETI RENDSZER 

Az új helyi építési szabályzat megalkotásakor alapvető cél, hogy – a településfejlesztési koncepció 
céljaival és a településszerkezeti terv területfelhasználási rendszerével összhangban – a HÉSZ 
általános szabályai és övezeti rendszere által teremtett szabályok megfelelő kereteket teremtsenek 
a település fejlődéséhez. A szabályozás kidolgozásának általános alapelve a meglévő adottságoknak 
megfelelő, differenciált új övezeti rendszer megállapítása. A szabályozás célja a település 
fejlődéséhez szükséges keretek megteremtése, a kialakult állapotnak megfelelő telekalakítási és 
beépítési szabályok megalkotása, a lakóterületek fejlesztése, városközponti területek rendezése, 
valamint a szabályzat tartalmi frissítése. 

A szabályozási koncepció fő elvei a következők:  

1. Új, a meglévő adottságoknak és a fejlesztési céloknak megfelelő, differenciált övezeti rendszer 
megalkotása – a településszerkezeti terv területfelhasználási rendszerének figyelembe 
vételével. Az övezeti rendszer újragondolása során fontos cél 

a. hogy a hatályos helyi építési szabályzat szerinti építési jogok a már beépült 
területeken lehetőség szerint ne csökkenjenek, 

b. az övezeti rendszer egyszerű és átlátható legyen, 

c. a település már beépült részein az épületállomány megújításának ösztönzése, újabb 
területek parcellázásával szemben. 

2. A HÉSZ szabályrendszerének újragondolása, melynek következtében a helyi lakosok, 
telektulajdonosok, építtetők átláthatóbb keretek között, egyszerűbb feltételekkel 
folytathatnak építési tevékenységet. Ennek érdekében a HÉSZ 

a. a hatályos tervekben kialakultként szabályozott paraméterek helyett egzakt módon 
határozza meg az értékeket, a jogbizonytalanság elkerülése érdekében, 

b. rendelkezik az elhelyezhető melléképítményekről, s azok paramétereiről is, 

c. világosan fogalmazza meg az egyes telkek közművesítettségére vonatkozó 
szabályokat. 

3. A megváltozott jogszabályi környezetnek történő megfelelés. 

a. OTÉK 2013. január 1-i módosítása következtében történt változások kezelése (pl. 
építménymagasság helyett épületmagasság) 

b. 2016 nyarán hatályba lépett a településkép védelméről szóló törvény, melynek 
végrehajtó rendelete alapján a helyi építési szabályzat nem fogalmazhat meg 
településképi követelményt. Éppen ezért a HÉSZ megalkotása során fontos szempont 
volt a hatályos HÉSZ vonatkozó előírásainak törlése – többek között az általános 
építészeti előírásokra, a településkép védelmére, a védett és védendő területekre, 
valamint a kerítések építésére vonatkozó szabályok esetében. 

A fenti általános elvek mellett az egyes területelhasználásokhoz kapcsolódóan is merültek fel 
általános szabályozási szempontok, melyeke– területfelhasználási egységenként - a következőkben 
kerülnek bemutatásra az övezeti rendszer kialakítására vonatkozó szempontokkal együttesen. Az 
övezeti rendszer a településszerkezeti terv területfelhasználási rendszerével összhangban került 
kialakításra. Az egyes területfelhasználásokhoz tartozó területek bemutatását az A 
területfelhasználási rendszer című fejezet tartalmazza, így az alábbi fejezet csak az építési 
övezetek és övezetek részletes szabályait és azok indoklását tartalmazza. 
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3.1. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

 

Raposka övezeti rendszere a belterületen 

3.1.1. FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK 

A lakóterületeket a településszerkezeti terv falusias lakóterület területfelhasználási egységbe 
sorolja. A helyi építési szabályzat ezeken belül több építési övezetet határozott meg a helyi 
adottságoknak megfelelően. A falusias lakóterület esetében az övezetek elsősorban a telkek 
megoszthatóságának figyelembe vételével és a kialakult épületmagasságok alapján kerültek 
megkülönböztetésre. 

Az építési övezeteket elsősorban a 
kialakítható telek megengedett 
legkisebb területe, valamint a 
beépítettség megengedett legnagyobb 
mértéke alapján differenciáltuk. 
Mindegyik építési övezetben a földszint 
+ tetőtér beépítéses épülettömeget 
lehetővé tevő 4,5 m-es legnagyobb 
megengedett épületmagasság került 
meghatározásra. A kialakítható telek 
megengedett legkisebb területét az 
egyes övezetekben a kialakult 
állapotnak és a telkek  

 
megoszthatóságának figyelembe vételével határoztuk meg. Általános elvként a telkek 
megoszthatóságát csak abban az esetben tetük lehetővé, ahol a telekosztással az adott tömbben 
már kialakult mintához képes igazodni az új felosztás 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható 
telek 

megengedett
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

Lf1, 
Lf1* 

O 750 14 30 4,5 50 

Lf2 O 750 14 20 4,5 50 

Lf3 O 1000 16 15 4,5 60 
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3.1.2. KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ TERÜLETEK 

Kereskedelmi, szolgáltató terület 
övezetében a cél a meglévő építési jogok 
további biztosítása.  

Kereskedelmi, szolgáltató terület a 
Szabályozási terven Gksz jellel jelölt 
építési övezet, mely elsősorban a 
környezetre jelentős hatást nem 
gyakorló gazdasági épületek 
elhelyezésére szolgál. Raposkán egyetlen 
telek került Gksz1 építési övezetbe. Az 
építési övezet telkein maximum 1 lakó 
rendeltetési épület helyezhető el. 
 

 

Az övezetben a falusias lakóterület építési övezetei felé eső telekhatár mentén épület csak a 
telekhatártól 10,0 m-re helyezhető el. A Szabályozási tervlap az övezet keleti és déli határán 
beültetési kötelezettséggel érintett területet jelöl 5 m szélességben, hogy a telephely a település 
kapujában kedvezőbb rendezett településképet tudjon biztosítani. Az építési övezetre az alábbi 
telekalakítási és beépítési előírások vonatkoznak: 

Építési 
övezet 
 jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

Gksz1 SZ 1200 20 10 4,5 60 

3.1.3. KÜLÖNLEGES TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI TERÜLET (K-TÜ) 

Különleges településüzemeltetési terület övezetében a cél a településüzemeltetéshez kapcsolódó 
létesítményeknek megfelelő beépítési paraméterek biztosítása.  

Különleges településüzemeltetési terület építési övezeteiben településüzemeltetési; igazgatási, 
iroda; a személyzet számára szolgáló szállás fő rendeltetésű épület helyezhető el. Az építési 
övezetre az alábbi telekalakítási és beépítési előírások vonatkoznak, melynek a léptéke megegyezik 
a környező falusias lakóterületekével: 

Építési 
övezet 
 jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

K-Tü1 O 750 14 30 5,0 40 
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3.2. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

 
Raposka övezeti rendszere a külterületen 

3.2.1. ZÖLDTERÜLETEK 

Lásd: 4. Zöldfelületi rendszer fejlesztése című fejezet  

3.2.2. ERDŐTERÜLETEK 

Az erdőterületeknek alapvető jelentősége van az élővilág megóvása, a települési környezet 
minőségének javítása, valamint tájesztétikai, környezet- és talajvédelmi szempontból egyaránt. 
Erdőnek a fás növényekből és társult élőlényekből kialakult életközösséget tekintjük, 
területfelhasználás szempontjából erdőterületeknek az erdő által elfoglalt 1500 m2 vagy annál 
nagyobb kiterjedésű földterületet (a benne található nyiladékokkal együtt), valamint az 
erdőtelepítésre tervezett területeket tekintjük. Erdőnek minősül a meghatározott terület akkor is, 
ha átmenetileg a faállomány vagy az életközösség más eleme hiányzik. 

A település erdőterületeit védelmi rendeltetésű erdőterület övezetébe sorolja a helyi építési 
szabályzat. Az erdőterületek szabályozása során elsődleges szempont volt, hogy a védelmi 
rendeltetésű erdőterületek beépítetlen állapota megmaradjon, s lehetőleg teljes mértékben 
növényzettel borítottak legyenek.  

Ev jelű védelmi erdőterület övezetbe tartozó területeken a helyi építési szabályzat épület 
elhelyezését nem teszi lehetővé, mivel e területek beépítetlen állapotának megőrzése a cél. 
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Raposka erdőterületei 

3.2.3. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 

 Kertes mezőgazdasági terület (Mk) 

A kertes mezőgazdasági terület alapvetően a kisüzemi jellegű termelést, saját ellátást biztosító, 
valamint a szabadidő eltöltését szolgáló terület. Az Mk jellel jelölt övezetekben a szőlőműveléshez 
kapcsolódó; szőlőfeldolgozást, bortárolást, borturizmust szolgáló fő rendeltetésű épület helyezhető 
el. A helyi építési szabályzat két övezetet különböztet meg. Az Mk-1 jelű övezetben a szőlőhegi 
hagyományoknak megfelelő léptékű épületek elhelyezését biztosítja a HÉSZ, birtokközpont nem 
alakítható ki. Mk-1 övezet szántó művelési ágú telkein épület nem helyezhető el. Az övezet telkein 
épület kizárólag 80%-ban szőlőműveléssel hasznosított telken helyezhető el. A belterületen 
található Mk-2 övezet telekin épület nem helyezhető el. 

 Általános mezőgazdasági terület (Má) 

A mezőgazdasági területek a növény- és gyümölcstermesztés, az állattenyésztés, továbbá az ezekkel 
kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei, valamint bizonyos feltételekkel lakóépület 
elhelyezésére szolgáló területek. 

Az általános mezőgazdasági területek esetében a gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályozás 
megteremtése a cél. Az Má jelű övezetekben növénytermesztéshez kapcsolódó; állattartáshoz, 
állattenyésztéshez kapcsolódó; legelő- és gyepgazdálkodáshoz kapcsolódó; az ezekhez kapcsolódó 
termék feldolgozását, tárolását, árusítását biztosító, valamint bizonyos feltételekkel lakó 
rendeltetési egységet tartalmazó épület helyezhető el. Általános mezőgazdasági terület övezetiben 
a lakó rendeltetés a beépített terület 20%-át nem haladhatja meg. Általános mezőgazdasági terület 
övezetinek szántó művelési ágú telkein épület nem helyezhető el. A helyi építési szabályzat három 
övezetet különböztet meg, mely övezetekre az alábbi telekalakítási és beépítési előírások 
vonatkoznak: 

Övezet 
jele 

A beépíthető 
telek 

megengedett 
legkisebb 

területe (m2) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Beépített 
bruttó 

alapterület 
(m2) 

Terepszint alatti 
beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épület-
magasság 

megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Megjegyzés 

Má-1 50.000 0,5 400 0,5 6,0 
rét, legelő 
művelési ág 

Má-1 20.000 0,5 400 0,5 6,0 
szőlő művelési 

ág 

Má-1 30.000 0,5 1000 0,5 6,0 
gyümölcs 

művelési ág  
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Má-2 20.000 0,5 400 0,5 6,0 
szőlő művelési 

ág  

Má-3 20.000 0,5 400 0,5 6,0 
szőlő művelési 

ág  

Má-3 30.000 0,5 1000 0,5 6,0 
gyümölcs 

művelési ág  

A szabályzat – az MvM rendelettel összhangban – differenciálja művelési ágaknak megfelelően az 
ingatlanok beépítését.  

A helyi hagyományokat támogatva a HÉSZ csak szőlőműveléssel összefüggő birtokközpont 
kialakítását teszi lehetővé. 

 Korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági terült (Má-ko) 

A korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági terülte a Szabályozási terven Má-ko jellel jelölt 
övezet, amely elsősorban a természetközeli, ökológiai szempontból értékes területek fenntartására 
szolgál, ezért az övezetekben épület nem helyezhető el. 

 Általános mezőgazdasági terület – bokorerdő, fás legelő (Má-b) 

Az általános mezőgazdasági terület – bokorerdő, fás legelő a Szabályozási terven Má-b jellel jelölt 
övezet, amely az ökológiai szempontból értékes, természetvédelmi oltalom alatt álló területek 
fenntartására szolgál. A terület kiemelt védelme elsődleges, ezért az övezetben épület nem 
helyezhető el, kivéve kilátó. Az övezetben legfeljebb 20,0 m-es épületmagasságot meg nem haladó 
erdei kilátó létesíthető. Új kilátó építése esetén a tájba illeszkedés a környezeti állapotadat részét 
képező látványtervvel szükséges igazolni. A látványterv részeként be kell mutatni tájkapcsolati 
nézetben tömegvázlaton a beavatkozás mértékét, különös figyelemmel a kilátóponthoz kapcsolódó 
látványvédelmi szempontból kiemelten értékes területekre. 

3.2.4. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK 

A vízgazdálkodási területek szabályozása során általános alapelv volt a vizek védelme, parti sávjuk 
beépítetlen állapotának megőrzése. 

A helyi építési szabályzat az álló- és folyóvizeket, öntöző, és belvízelvezető csatornák medrét és 
parti sávját Vf-1 jelű vízfelszín övezetbe sorolja. Ebben az övezetben épület elhelyezésére nem 
biztosít lehetőséget az építési szabályzat. A települési vízműkutak, víztározók, és egyéb vízművek 
területét Vb jellel jelölt vízbeszerzési terület övezetébe sorolja, ahol kizárólag vízgazdálkodással 
kapcsolatos létesítmények elhelyezésére biztosít lehetőséget. Az övezetben a vízfolyások mellett a 
vonatkozó jogszabályban meghatározott szélességű parti sáv biztosítandó. Ez az előírás a nagyvízi 
meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, 
hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és 
tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014 (III. 14.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdésére utal, 
a parti sáv szélességét e jogszabály határozza meg az alábbiak szerint: 

(3) A parti sáv szélessége: 
a) a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog mindkét partján a partvonaltól számított 10 

méterig, 
b) az a) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók és 

holtágak mentén a partvonaltól számított 6 méterig, 
c) az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízilétesítmények partvonalától számított 3 

méterig  
terjed. 

3.2.5. TERMÉSZETKÖZELI TERÜLETEK 

A természetközeli területek esetében elsődleges szempont volt az ökológiai értékek megőrzése, 
védelme, és a területek beépítetlen állapotának fenntartása. 

Tk1 jelű természetközeli terület övezetbe tartozó területeken a helyi építési szabályzat épület 
elhelyezését nem teszi lehetővé. 

3.2.6. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK – TEMETŐ TERÜLETE 

Különleges beépítésre nem szánt temető övezetben az alacsony intenzitású beépítésre lehetőség 
biztosítás volt az elsődleges szempont a szabályozás során. 
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Kb-T1 jellel jelölt különleges beépítésre nem szánt terület – temető terület övezetben épület 
legfeljebb 5%-os beépítettséggel helyezhető el, legfeljebb 4,5 m-es épületmagassággal. Az 
övezetben harangtorony, harangláb építése esetén nagyobb épületmagasság biztosítására is szükség 
lehet, így a HÉSZ e funkciók építése esetén 7,5 m-ben határozza meg a legnagyobb 
épületmagasságot.  

3.2.7. EGYÉB TÁJHASZNÁLATOT MEGHATÁROZÓ ÖVEZETI LEHATÁROLÁSOK A TERVEN 

A településrendezési eszközök tartalmazzák a táj- és természetvédelmi területek lehatárolását, 
amelyeknek bemutatását lásd az Alátámasztó javaslat 1.4.4. Táj- és természetvédelem c. 
fejezetében. 
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4. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

4.1. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEI, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI 

Raposka területén a zöldfelületi rendszer elemei az alábbiak: 

 zöldfelületek (sportpálya, játszótér, templom körüli tér) 

 temető zöldfelülete 

 közterületek zöldfelületi részei 

 telken belüli zöldfelületek 

 szőlő és gyümölcstermesztés alatt álló területek  

 egykori zártkerti terület 

 természetközeli terület 

 fasorok, erdősávok  

 erdőterületek 

A település zöldfelületi rendszerének bővítése, fejlesztése az alábbi eszközökkel valósítható meg: 

 A településrendezési eszközökben kijelölt zöldterületeken minőségi zöldfelületek 
létrehozása többszintű növényállománnyal, illetve a jelenlegi minőségi zöldfelületek 
fenntartása. 

A fenti felvetések elsősorban településüzemeltetési és településképi kérdések. A kedvező 
településkép egyik feltétele, hogy a közterületek, illetve az ott kialakított zöldfelületek 
rendezettek legyenek. A közösségi zöldfelületek alakításakor is fontos, hogy a közterületek 
egységes képet mutassanak. A zöldterületeken alakalmazott anyaghasználatra, azok 
kialakítási módjára a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tehet 
ajánlásokat és előírásokat.  

A település belterületén zöldfelületi szempontból jelentős elemnek tekinthető a temető 
előtti zöldfelület, valamit a kultúrház és az orvosi rendelő mögött található sportpálya. A 
zöldfelületek állapotát meg kell őrizni. 

 Az közlekedési területek menti zöldfelületek fejlesztése, fenntartása, a vízelvezető árkok 
karbantartása. 

A belterületeken a tervezett lakó- és gyűjtőutak megfelelő szabályozási szélességgel 
rendelkeznek, így biztosítható széles, jól fenntartható zöldsávok kialakítása fasorokkal. 
Ehhez kapcsolódóan a HÉSZ közterületek kialakítására vonatkozó szabályai közt 
meghatározásra kerül a 8. § (3) bekezdésében, hogy 16,0 m szabályozási szélesség alatt 
egyoldali, afölött kétoldal fasort kell kialakítani. 

HÉSZ 8. § 

(2) A burkolatlan felületeket, ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák, zöldfelületként kell 
kialakítani, a forgalomtechnika s a forgalombiztonság figyelembevételével. 
(3) Meglévő utcák rekonstrukciója, vagy új kialakítású utcák esetén az út területén belül kialakítandó 
zöldfelület aránya legalább 20%. Az út kialakításával egyidejűleg  

a) a 16,0 m alatti szabályozási szélességű utak esetén minimum egyoldali-, 
b)  a 16,0 m, vagy annál nagyobb szabályozási szélesség esetén kétoldali  

fasor telepítendő.  

 A vízfolyások partja menti természetközeli növénysáv kiszélesítése, pufferterület biztosítása 
a művelt területek, és a patakok partja között. 

A településrendezési eszközöknek nincsen lehetőségük a mezőgazdasági művelés 
meghatározására, azt elsődlegesen a földterület termőképessége és gazdasági értékelése 
(ingatlan fekvése, infrastrukturális ellátottság, a terület nagysága, a felépítmények, a 
bejegyzett jogok, a természet- és környezetvédelmi besorolása, a támogatási rendszer, 
továbbá a piaci viszonyok) befolyásolja. A településrendezési eszközökben az ökológiailag 
értékes területek környezetében Má-ko és Tk jelű övezetek kerültek kijelölésre, ami nem 
teszi lehetővé a terület beépítését, így hosszú távon nem jelenik meg a területen az 
építéshez kapcsolódó intenzív használat.  

 A helyi építési szabályzatban a zöldfelület legkisebb mértékének racionális szabályozása. 
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Az építési telkeken belül kialakított zöldfelületek (veteményesek, díszkertek stb.) fontos 
elemei a településen belüli zöldfelületeknek. A HÉSZ az egyes építési övezetekben 
meghatározott zöldfelület legkisebb mértékével tudja szabályozni, hogy a tömbtelken belül 
milyen nagyságú zöldfelület jöjjön létre. Cél a helyi építési szabályzat készítése során, hogy 
lehetőség szerint az OTÉK által megengedettnél szigorúbb értékeket állapítson meg, 
figyelembe véve a szerzett jogokat. 

4.2. ZÖLDTERÜLETEK SZABÁLYOZÁSA 

A helyi építési szabályzat a belterületi közkerteket  zöldterület - közpark (Zkp-1) és zöldterület – 
közkert (Zkk-1) övezetekbe sorolja. A zöldterületek szabályozását a HÉSZ 27. §-a tartalmazza. 
Zöldterület- közpark és közkert övezetben a HÉSZ pihenést és testedzést szolgáló, a terület 
fenntartásához szükséges rendeltetésű épület, valalmint vendéglátó rendeltetési egység 
elhelyezését teszi lehetővé. A HÉSZ a zöldterületek nagysága, elhelyezkedése alapján határozza 
meg, hogy melyik övezetben helyezhető el épület. A HÉSZ mind a Zkp-1, mind pedig a Zkk-1 jelű 
övezetben 3%-ban határozza meg a beépítettség megengedett legnagyobb mértékét, és 4,5 m-ben 
az épület magasság megengedett legnagyobb mértékét. A területek magas zöldfelületi arányának 
megőrzése érdekében a HÉSZ előírja, hogy a zöldterület legalább 70%-át növényzettel fedetten kell 
kialakítani és megőrizni.  

 

Raposka belterületének zöldfelületi elemei 
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5. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

A közlekedési vizsgálat és fejlesztési javaslat az „A településrendezési tervek közúti közlekedési 
munkarészei – Tartalmi követelmények” megnevezésű, e-UT 02.01.41 sz. útügyi műszaki előírásban 
foglaltak szerint készült, figyelembe véve az e-UT 03.01.11 Közutak tervezése útügyi műszaki 
előírásban foglaltakat, és összhangban a további kapcsolódó előírásokkal, jogszabályokkal. 

5.1. HÁLÓZATOK ÉS HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 

Raposka közigazgatási területén halad keresztül a 7318 j. Szigliget – Tapolca összekötő út, 
valamint a település területén halad a 73155 j. Raposka bekötőút. A településnek nincs közvetlen 
kapcsolata a gyorsforgalmi hálózattal. A 7318 j. mellékút Szigliget külterületén kezdődik a 71 sz. 
főútból kicsatlakozva, majd északi irányban haladva érinti Hegymagas és Raposka községeket.  
A 77 sz. főúthoz csatlakozva ér véget Tapolca közigazgatási területén. A 73155 j. út a 7318 j. úthoz 
csatlakozva indul és nyugati irányban halad Raposka belterületén keresztül a vasúti megállóhelyig. 

A településtől déli-délnyugati irányban 48 km távolságban a 7318 j. úton, majd a 71 sz. főút – 76 sz. 
főút – 68 sz. főút útvonalon keresztül érhető el az M7 autópálya a Balaton déli partján, amely 
Horvátországgal létesít gyorsforgalmi kapcsolatot. A 71 sz. Lepsény – Fenékpuszta másodrendű főút 
a 7318 j. úton déli irányban haladva 5,3 km távolságban érhető el. A 77 sz. főút, egyben a 
legközelebbi város: Tapolca szintén a 7318 j. úton északi irányban, 4 km távolságban található. 
Keszthely a 71 sz. főúton 24 km távolságra, a megyeszékhely a 77 sz. főúton keleti irányban haladva 
54 km távolságban érhető el. A térségben haladó 84 sz. főút a 77 sz. főúton keresztül északi, vagy a 
71 sz. főúton keresztül déli irányból érhető el. 

A településnek Tapolcával és Hegymagassal van közvetlen közúti kapcsolata a szomszédos 
települések közül. Nemesvita a 7318 j. út – 71 sz. főút útvonalon Hegymagas, Szigliget és 
Balatonederics települések érintésével, Lesencetomaj a 7318 j. út – 77 sz. főút útvonalon Tapolcán 
keresztül érhető el. Kisapátival való közvetlen közúti kapcsolat a domborzati akadályok miatt nem 
lehetséges. 

Raposka település területén áthalad a MÁV 26. sz. Tapolca - Ukk vasútvonala. A térségben halad a 
MÁV 29 sz. Székesfehérvár – Tapolca vonala Raposkától keleti irányban. A 26 sz. vonalnak a 
településen megállóhelye található. A település közelében, Tapolca külterületének délnyugati 
részén füves pályafelületű repülőtér működik. 

Raposka belső közlekedési hálózatát tekintve a település ingatlanai nagyrészt a 73155 j. út (Fő 
utca) köré szerveződtek. A Fő utcáról északi irányban indul a Szent György utca, amely a falu másik 
utcájaként 13 db ingatlan kiszolgálását biztosítja. A Fő utca külterületi folytatása a vasúti 
megállóhelyhez vezet. A Fő utca keleti irányú folytatása a 7318 j. út keresztezését követően a Szent 
György hegy felé vezet. A 7318 j. út és a 73155 j. út csomópontja „Elsőbbségadás kötelező” táblával 
szabályozott. A csomópontban forgalomterelő sziget és burkolati jelek nem találhatók. A Fő utca és 
a Szent György utca csomópontja „Elsőbbségadás kötelező” táblával szabályozott. 

5.2. FORGALMI VIZSGÁLAT 

A forgalmi vizsgálatot az országos forgalomszámlálási adatokból az e-UT 03.01.11és e-UT 02.01.31 
műszaki előírás szerint számított várható forgalmak segítségével végeztük el. A forgalmi vizsgálat 
alapja a 2014. évi országos forgalomszámlálási adatok. 

A Raposka területén haladó országos közutak forgalma a megfelelő és az eltűrhető forgalomnagyság 
értéke alatt van. A közutakon bonyolódó átlagos napi forgalmak az alábbiak: 

7318 j. út 0+000 - 4+705 km sz. között 1383 J/nap 

7318j. út 4+705 - 8+033 km sz. között 1668 J/nap 

73155 j. út    1152 J/nap 

A teherforgalom aránya a 73155 j. út esetében a legmagasabb: 9 %, amelynek nagy része - tekintve 
a településre vezető utak alacsonyabb teherforgalmát - valószínűsíthetően a helyi mezőgazdasági 
forgalomból áll. A külterületi önkormányzati utak forgalma minimális.  
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5.3. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 

A település egyeltlen gyűjtőútja a 73155 j. Raposka bekötőút, Fő utca néven. Ehhez kapcsolódik a 
Szent György utca, mint mellékutca. E két út csomópontja a gyűjtőút felé elsőbbségadással 
szabályozott. Az utcák kis forgalmúak, a csomópont megfelelő kapacitástartalékkal rendelkezik. A 
település külterületén találhatók burkolatlan földutak. A 7318 j. út és a 73155 j. út csomópontja 
„Elsőbbségadás kötelező” táblával szabályozott. Raposka minden csomópontja szintben kialakított.  

Raposka belterületén az utak burkolata közepes vagy megfelelő minőségű, azonban az utak 
szélessége nem megfelelő, szélesítésük javasolt. A településen áthaladó országos összekötőút 
burkolatának minősége átlagos. A település további külterületi útjai jellemzően a mezőgazdasági 
forgalom lebonyolítását szolgálják. Állapotuk a belterületi szakaszoknál rosszabb. Kiemelt figyelmet 
kell fordítani az utak folyamatos karbantartására, és a csapadékvízelvezető rendszer 
karbantartására, csak a kettő együttes jó állapota előzheti meg a burkolat tönkremenetelét. 

5.4. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

5.4.1. KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

A településnek önálló közúti közösségi közlekedési rendszere nincs, de méretéből adódóan a 
távolsági és településközi buszjáratok látják el ezen igényeket. Raposka község autóbusz 
közlekedését a Volánbusz Zrt. üzemelteti Raposka területén kettő autóbusz megállóhely található, 
melyek a következők: 

 Raposka, Templom tér 

 Raposka, bejárati út 

Az autóbusz forgalom az országos közutakon bonyolódik. Az autóbusz megállóhelyek száma és 
elhelyezése az igényeknek megfelelő, a menetrendi járatok követési időközei megfelelőek, változás 
nem várható.  

5.4.2. KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

Raposka külterületén áthalad a MÁV 26 sz. Balatonszentgyörgy – Tapolca Ukk vasútvonala. A vonal 
egy vágányon halad, a Raposkát érintő szakasza nem villamosított. Naponta körülbelül 10 vonat áll 
meg itt. A térségben az alábbi állomásai és megállóhelyei találhatók:  

 Balatonederics, állomás 

 Nemesvita, megszűnt állomás 

 Raposka, megállóhely 

 Tapolca, állomás. 

A vasútvonalon Tapolca 6 perces, Keszthely 28 perces, Zalaegerszeg 1 óra 22 perces menetidővel 
érhető el. A térségben halad a MÁV 29 sz. Székesfehérvár – Tapolca vonala. A térségben üzemelt a 
MÁV 226 sz. Tapolca – Zalahaláp vonala, amely megszüntetésre került. 

5.4.3. KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A kerékpáros és a gyalogos közlekedés önálló kerékpárút és járda hiányában a közút burkolatán 
bonyolódik. A település közigazgatási területén jelenleg nincs kiépítve kerékpárút. A gépjármű 
forgalom nem zavarja a közúton folyó kerékpáros- és gyalogosforgalmat. A Fő utca teljes hosszán 
gyalogos járda kiépítése javasolt legalább az egyik oldalon. Raposka területét érinti az MATrT-ben 
feltüntette 81. sz. Balaton-Rába kerékpárútvonal tervezett B szakasza. A településrendezési 
eszközök a területrendezési tervektől eltérő, engedélyeztetésre kerülő nyomvonalat állapít meg, 
ami biztosítja a kapcsolódást a szomszédis települések határán. 

5.4.4. PARKOLÁS 

A településen a lakóterületek parkolási igényei telken belül kielégítettek. Közterületi parkolási 
lehetőség van a Kultúrház előtti területen. Az ingatlanok előtt helyenként burkolt vagy szilárd 
burkolattal nem rendelkező egyszerű közterületi parkoló működik. Ezek sem forgalmi szempontból, 
sem a zöldfelületek védelme szempontjából nem zavarók, rendezett átépítésük azonban szükséges. 
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5.5. ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSHÁLÓZATI FEJLESZTÉSEK 

Raposka területét nem, de tágabb térségét érintik az MATrT Országos Szerkezeti Tervében, a 
BKÜTrT Szerkezeti Tevében, illetve a VMTrT Szerkezeti tervén szereplő országos közúthálózati 
fejlesztések. Ezek közül a település szempontjából a jelentős a BKÜTrT-ben szereplő 7317 j. 
Devecser - Tapolca összekötő út főúttá fejlesztése, amely a térségnek a 8 sz. főúttal való 
kapcsolatát javítja. A BKÜTrT mellékút hálózati fejlesztésként szerepelteti a 77 sz. főút és a 7342 j. 
Lesencetomaj - Zalaszántó összekötő út összekötését Lesencetomaj déli részén, illetve a 7341 j. 
Badacsonytomaj - Badacsonytördemic összekötő út és a 71 sz. főút közötti új nyomvonalú 
mellékutat a 73104 j. Badacsonytomaj elkerülő út folytatásában. Ezek a fejlesztések közvetve 
gyakorolhatnak hatást Raposka közlekedési hálózatára. 

Raposka közigazgatási területét az MATrT-ben szereplő kerékpárút fejlesztés érinti. A kerékpárút 
nyomvonala az ország szerkezeti tervén a 7318 j. útéval megegyező és annak teljes hosszán 
végighalad. Az MATrT 4/5. mellékletében az országos kerékpárút-törzshálózat 81. B számú 
kerékpárútjaként szerepel. A településrendezési eszközökön feltűntetésre került a tervezett 
kerékpárút, melynek nyomvonala - a környező településekkel történt együttműködés során létrejött 
- engedélyes terv alapján kerül ábrázolásra.  

5.6. HELYI KÖZLEKEDÉSHÁLÓZATI FEJLESZTÉSEK 

A település fejlesztésének egyik fontos eszköze a közlekedés komfortjának javítása. A különböző 
fejlesztési területek szerkezetét és helyét lehetőség szerint a meglévő kiszolgáló utakhoz 
kapcsolódóan kell meghatározni. Kiemelt figyelmet kell fordítani az utak folyamatos 
karbantartására, és a csapadékvízelvezető rendszer karbantartására, csak a kettő együttes jó 
állapota előzheti meg a burkolat tönkremenetelét. 

Javasolt a meglevő utak burkolatának felújítása, helyenként szélesítése, a nem burkolt utak 
burkolatának kiépítése, járdák kialakítása. A csomópontokban javasolt a lekerekítő ívek 
felülvizsgálata. Esetleges lakóterületi fejlesztéseknél kötöttségek esetén legalább 8 méter széles, 
egyéb esetekben legalább 10 méter szabályozási szélesség alkalmazása javasolt az utcák 
kialakításakor, de törekedni kell a min. a 12 méteres szélesség alkalmazása. Az új lakóutcák 
tervezésénél javasolt forgalomcsillapítás tervezése az útpályák burkolatának tervezésével 
egyidőben. Gazdasági területek fejlesztése esetén az utak szabályozási szélessége legalább 16 
méter legyen. 

5.7. KÖZÚTI TERÜLETEK SZABÁLYOZÁSA 

Közlekedési terület kerül kiszabályozásra 10 méter szélességben a Fő utca északi 
meghosszabbításán. A kiszabályozott út a Fő utcáról északi irányban a temető felé indul, majd a 
temető déli határában keleti irányban folytatódik és a jelenlegi földúthoz csatlakozik. A közúti 
területek tekintetében további szabályozások nem történtek.  
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6. KÖZMŰELLÁTÁS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS FEJLESZTÉSI 
JAVASLAT 

Raposka népességszámát az ezredforduló óta lassú növekedés jellemzi, ellenére a település 
korszerkezete elöregedést mutat, a 60 év felettiek aránya magasabb, mint a 15 éven aluliaké. A 
lakásállomány csak kis mértékben változott az utóbbi 20 évben. A település hatályos 
településrendezési eszközei 2005-ben készültek, s bár a közeljövőben a település demográfiájában 
jelentős változás, a területhasznosításában alapvető módosítási igény jelentkezése nem várható, az 
azóta eltelt idő és a törvényi változások mégis szükségessé teszik a településrendezési eszközök 
felülvizsgálatát.  

A településrendezési eszközökben javasolt területhasznosítási változtatás négyféle lehet. 

A. Újonnan kijelölt beépítésre szánt terület 

B. Újonnan kijelölt beépítésre nem szánt terület  

C. Beépítésre szánt terület átsorolása 

D. Beépítésre nem szánt területen átsorolása 

Az A és a C jelű fejlesztésre javasolt területek területhasznosítási funkcióváltása során új, vagy 
más, de beépítésre szánt hasznosításra javasolt terület közműellátására annak a teljes 
közműellátását kell megoldani. 

A módosítások kapcsán új közműnyomvonal építése vagy jelenlegi közműnyomvonal áthelyezése 
nem szükséges. A módosítással érintett közműellátást igénylő telkek már jelenleg is teljes 
közműellátással rendelkező területen helyezkednek el, valamint csatlakoznak, vagy lehetőségük van 
csatlakozni a közműhálózatokhoz. Az intenzitásnöveléssel érintett beépítésre szánt telkeken - 
elméletileg lehetővé váló komolyabb beépítésből következő - jelentősebb közműigény a jelenlegi 
közműbekötéseken keresztül, esetleg azok felbővítésével biztosítható lesz a közhálózatról. 

A beépítésre nem szánt területeken – amennyiben megengedett új épület, építmény elhelyezése –, 
annak közműves 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 tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 
312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet kimondja, hogy új épületekre a hatóság csak abban az esetben 
adhatja meg a használatbavételi engedélyt, ha az épület megfelel a közel nulla vagy annál 
kedvezőbb energiaigényű épület követelményrendszerének. Ezt megújuló energia hasznosítása 
nélkül nem lehet elérni, ezért a tervezett épületek energiaellátásában szerepet kell adni a 
megújuló energiának is, amellyel a közhálózatról történő energiaellátási igény csökkenthető. 

A településtervezési javaslat alapján megengedhető építési lehetőségek megvalósításához szükséges 
közműellátási igények a következők (a termikus célú energiaellátás jellemzően közvetlen földgáz 
hasznosításával történik, így az igényszámításnál földgázigényként számolható): 

  
Vízigény 
(m³/nap) 

Keletkező 
szennyvíz 
(m³/nap) 

Villamos 
energia 

igény (kW) 

Földgáz 
igény 

(nm³/h) 

Fejlesztési területek távlati közműigénye 20 19 160 22 

Ezek a közműigények valójában nem okoznak a jelenlegi állapothoz képest jelentős emelkedést, 
mert új – eddig beépítetlen – terület nem kerül beépítésre a módosításból következően. A település 
közműigénye a jövőben főleg azért fog várhatóan növekedni, mert jelenleg a közműfogyasztás 
viszonylag szolid a településen, viszont ez a növekedés hosszú távon fog csak jelentkezni. 

  
Vízigény 
(m³/nap) 

Keletkező 
szennyvíz 
(m³/nap) 

Villamos 
energia 

igény (kW) 

Földgáz 
igény 

(nm³/h) 

Beépült területek távlati többlet közműigénye 6 16 260 42 
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A földgázigény egy része hosszabb távon a hőszivattyú elvén működő berendezések térnyerésével 
egyre inkább villamosenergia igény formájában fog megjelenni. 

A vezetékes hírközlési (távközlési és műsorelosztási) szolgáltatás bár műszaki megjelenésében 
közmű jellegű, szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért az igénylők ellátása is egyéni elbírálással, 
egyéni szerződéskötés alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját 
beruházásként valósítja meg. A tervezett fejlesztési terület ellátása is ennek igénybevételével 
történhet. 

6.1. VÍZELLÁTÁS 

Raposka vízellátását a Bakonykarszt Zrt. Veszprémi Üzemmérnöksége alá tartozó Nagyvázsonyi 
Üzemvezetőség biztosítja a Raposka és Hegymagas települések közös vízellátó hálózatán keresztül. 
Raposka területén a 077/1 hrsz-ú telken üzemel a hálózati rendszer vízműkútja. A Raposka zártkert 
306/1 hrsz-ú telken üzemelő 100 m³-es víztározó medence biztosítja az elosztóhálózatban a 
nyomást. 

6.2. SZENNYVÍZELVEZETÉS  

A Raposka területén keletkező szennyvizek kezelése a Hegymagas közigazgatási területén üzemelő 
közös szennyvíztisztító telepen történik. A keletkező szennyvizek elvezetésére szolgáló 
csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep üzemeltetője a Bakonykarszt Zrt. Veszprémi 
Üzemmérnöksége alá tartozó Nagyvázsonyi Üzemvezetőség. 

A településről tengelyen elszállított szennyvíz kijelölt leadási pontja a DRV Zrt tapolcai 
szennyvíztisztító telepe. 

A kiépített közcsatorna hálózat gravitációs vezetékei KG-PVC anyagúak és a temető felől érkező 
szakasz kivételével DN 200-as paraméterűek, míg a nyomott rendszerű hálózat DN 90 KPE 
vezetékekből áll. A szennyvízelvezető hálózat mélypontjánál szennyvízátemelő üzemel, ahonnan 
nyomott célvezetékkel kerül a Hegymagason üzemelő szennyvíztelepre a szennyvíz. A tisztított 
vizek befogadója a Tapolca patak. 

Raposka a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján fokozottan érzékeny vízbázis védelmi területen 
fekszik, ezért a keletkező szennyvizek kezelése elsődleges fontosságú. Különösen aggasztó, hogy 
míg 2016 évelején még 87 lakás csatlakozott a szennyvízhálózatra, addig 2018 évelején már csak 45 
lakás szennyvizeit gyűjtötték össze zárt szennyvízelvezető hálózattal. 

6.3. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS, ÁRVÍZVÉDELEM 

Raposka kül- és belterületein a felszíni vízrendezés nyílt árkos rendszerrel történik, a 
talajadottságok miatt a csapadékvizek legnagyobb részben elszikkad. Kis részük árkok-csatornák 
segítségével – mint végbefogadóba – a Tapolca patakba jut.  

A település utcáiban eredetileg kétoldali kialakítású burkolatlan nyílt árok üzemelt, a templomtól a 
kultúrházig terjedő útszakasz kivételével. A templomtól a temető felé eső útszakasz mellett az árok 
idővel feltöltődött, így jelenleg a árokrendszer hidraulikailag nem képez egybefüggő rendszert. Az 
utcákban nagyobb záporok esetén fennállhat a vízállásos területek kialakulásának veszélye, bár az 
utca leköveti a felszíni lejtési viszonyokat, így a vízerózió jelenthet komolyabb problémát. A 
településen a nyílt árkok karbantartását a közutak üzemeltetői szükség szerint végzik.   

6.4. ENERGIAELLÁTÁS 

A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia ellátáson kívül a 
földgáz áll rendelkezésre, amely segítségével a korszerű vezetékes termikus energiaellátás 
lehetősége biztosított. A villamosenergia a világítás és technológiai célú energia igények 
kielégítését szolgálja főleg, bár a hűtő-fűtő klímaberendezések elterjedésével ebben változás állhat 
be. A két vezetékes energiahordozó rendelkezésre állása a település gazdaságos, takarékos, 
korszerű, környezetbarát energiaellátását igény esetén lehetővé teszi. Raposka vezetékes 
energiaellátottsága ellenére a termikus energiaellátás egy részének kielégítése az ún. nem 
vezetékes energiahordozókkal történik. A nem vezetékes energiahordozók közé tartozik a szén, fa, 
olaj, PB. 
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6.4.1. VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS 

Raposka villamosenergia ellátását a Győri központú E.ON-ÉDÁSZ Hálózati Kft biztosítja. A település 
ellátásának bázisa a Tapolca területén üzemelő 132/22 kV-os alállomás. Ez az alállomás a térség 
villamosenergia ellátásának is a gócközpontja. Az alállomás betáplálása a Keszthely és Litér között 
üzemelő 132 kV-os nagyfeszültségű főelosztóhálózati rendszerről biztosított. 

Az alállomásról induló 22 kV-os Tapolca-Hegymagas észak-déli irányú szabadvezetékről Raposka 
külterületén a fogyasztói transzformátor állomások szabadvezeték leágazásokkal kerültek 
bekötésre, míg a település belterületi transzformátora már földkábelen keresztül ellátott a Tapolca-
Hegymagas szabadvezetékről. A település ellátását szolgáló transzformátor állomások jellemzően 
oszlopállomások.  

A fogyasztói transzformátor állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen a 
fogyasztói igények kielégítése. A kisfeszültségű hálózat is oszlopokra szerelten került kivitelezésre, 
jellemzően szabadvezetékes formában. 

A település közvilágítása szinte az egész településen a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt 
lámpafejjel történik. A településre jellemző, hogy a kiépített közvilágítás csak a közlekedés 
biztonságát szolgálja. 

6.4.2. FÖLDGÁZELLÁTÁS 

A település földgázellátásának szolgáltatója a MAGÁZ Magyar Gázszolgáltató Kft. Raposka 
gázellátásának bázisa a településen üzemelő gázátadó állomás, amelynek betáplálása a Dabronc-
Tapolca között üzemelő DN 250-es nagynyomású szállítóvezetékről kiépített DN 150-es leágazással 
történik. A gázátadó állomásról kiinduló nagyközép-nyomású célvezeték köti be a települési MBM 
113-FO-11 típusú gáznyomáscsökkentőt. 

A fogyasztói igényeket közvetlen kielégítő kisnyomású gáz előállítása telkenként elhelyezett egyedi 
nyomásszabályozókkal megoldott. Az egyedi nyomásszabályozók általában az előkertben nyertek 
elhelyezést, de található ház falsíkjára szerelt nyomásszabályozó is. A helyi, egyedi 
nyomásszabályozótól induló kisnyomású hálózatról lehet közvetlen az igényeket kielégíteni. 

6.4.3. MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉG 

Raposka területén energiagazdálkodási szinten reálisan a megújuló energiahordozók közül a nap 
energiája hasznosítható. Raposka természeti adottsága, hogy 2000 körüli az évenkénti napos órák 
száma, ennek aktív hasznosításával hagyományos energiahordozó megtakarítás érhető el. Az aktív 
hasznosítás a napkollektorok és a napelemek alkalmazásával érhető el. Ezek gondos elhelyezéséhez 
szükséges az építész esztétikai igényessége is, ennek nem szabad arculatrontóvá válni. 

A napkollektorokkal a használati melegvíz termelésre és elő-/utó-fűtési szezonban temperáló 
fűtésre fordítandó közüzemi energiafelhasználás csökkenthető. A napelemekkel a villamosenergia 
felhasználás csökkenthető. A ma már elfogadott ad-vesz rendszer alkalmazásával a többlet termelt 
villamosenergia egyszerűen a közhálózatra terhelhető, hiány esetén ugyanazzal a hálózati 
rendszerrel a közhálózati vételezés megoldható. 

6.5. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

6.5.1. VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

Raposka vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja. Az 51-es tapolcai 
primer központ Raposka vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A település a 87-es távhívó 
számon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. 

A vezetékes hírközlési (távközlési és műsorelosztási) szolgáltatás bár műszaki megjelenésében 
közmű jellegű, szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért az igénylők ellátása is egyéni elbírálással, 
egyéni szerződéskötés alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját 
beruházásként valósítja meg. A tervezett fejlesztési terület ellátása is ennek igénybevételével 
történhet. 
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6.5.2. VEZETÉK NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 

A távközlési ellátottságot, az internet használat lehetőségét lényegesen növeli a mobiltelefonok 
használata. Ennek elméletileg területi korlátja nincs. Raposka területén üzemelő és a tágabb 
térségben elhelyezett létesítmények, antennák segítségével, valamennyi vezeték nélküli táv- 
(Magyar Telekom, Telenor, Vodafone, Digi) és műsorelosztó szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget 
tud biztosítani. 

7. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

A településrendezési eszközök készítésekor elsődleges szempont Raposka tájhasználatának és 
meglévő környezeti értékeinek védelme, a környezeti elemek megőrzése és lehetőség szerint 
állapotuk javítása.  

A helyi építési szabályzat az 5.§-ban foglalkozik a környezetvédelemmel, amely általánosságban 
fogalmazza meg, hogy új építmény létesítése esetén a környezetvédelmi határértékeknek a 
telekhatáron kell teljesülniük, amennyiben a településrendezési eszközökben a terület 
védőtávolsága nem került meghatározásra. Védőtávolság kerül a HÉSZ-ben megállapításra 
közlekedési területek, közművek, közműlétesítmények vonatkozásában.  

A védőtávolságok nagyságát lásd:  
1.4. Védelmi és korlátozó elemek c. fejezet  

7.1. A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ-, TALAJVÉDELEM 

A felszíni és a felszín alatti vizek, valamint a talajok minősége szorosan összefügg egymással, így a 
településrendezési eszközökben kijelöltek megvalósulása esetén várható hatások e három 
környezeti elem esetében együttesen kerülnek vizsgálatra. A településrendezési eszközök 
felülvizsgálata során cél, hogy jó mennyiségi és minőségi állapotú víztestek legyenek, s megőrzésre 
kerüljön a talaj termőképessége. 

 Közművesítettség meghatározásának hatása 

A felszíni és a felszín alatti vizek, valamint a talaj védelme érdekében a szennyvíz-elvezetés 
módjára a HÉSZ szigorú szabályokat fogalmaz meg. A beépítésre szánt területek esetén 
meghatározásra kerül minden esetben a közművesítettség mértéke, mely minden építési övezet 
esetében teljes. A szennyvizek szakszerű elvezetésének megvalósulása esetén várhatóan a felszíni 
és a felszín alatti vizek, valamint a talaj szennyezettsége csökken, az ivóvíz minősége pedig javul. A 
szennyvízelvezetéssel kapcsolatban a HÉSZ 13. §-a határoz meg általános szabályokat.  

 Vizek elvezetése 

A község területén mélyfúrású karsztkút biztosítja az ivóvíz-ellátást. A víz minősége a magas 
vastartalmat leszámítva megfelelő. A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a települést a felszín alatti 
víz állapota szempontjából érzékeny települések közé sorolja, illetve kiemelten érzékeny felszín 
alatti vízminőség-védelmi területet jelöl meg területén. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
sérülékeny vízbázisainak térképe Raposka belterületén rétegbeli védőterületet állapít meg. 

A felszíni vízfolyások vízminőségét nagyban befolyásolják a víztestek mentén fekvő területhasználatok. A 
vízminőség-romlás elkerülése érdekében pufferzónát kell biztosítani a vízfolyások partja mentén, 
ahol többszintű növényállomány telepítésével biológiai szűrő jöhet létre. 

A HÉSZ előírja, hogy a felszíni vizek külön jogszabályban meghatározott szélességű parti sávja nem 
építhető be - összhangban a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által 
veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi 
mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014 (III. 
14.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdésével.  

83/2014 (III. 14.) Korm. rendelet 2. § 
„(3) A parti sáv szélessége: 
a) a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog mindkét partján a partvonaltól számított 10 méterig, 
b) az a) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók és 
holtágak mentén a partvonaltól számított 6 méterig, 
c) az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízilétesítmények partvonalától számított 3 méterig  
terjed.” 



RAPOSKA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA  ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 
JÓVÁHAGYÁSRA ELŐKÉSZÍTETT DOKUMENTÁCIÓ  46 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2021. 
www.vzm.hu 

Ha e sávok nem intenzíven hasznosított területek, hanem természetközeli állapotban kerülnek 
fenntartásra, akár szűrő funkciót is képesek lehetnek betölteni, a vízfolyásokba esetlegesen 
bekerülő szennyezőanyagok mennyiségét mérsékelve.  

 Talaj terhelése 

A helyi építési szabályzat kiemelt figyelmet fordít az építési tevékenységek során történő 
talajszennyezések mérséklésére, azok meggátlására. Előírja egyrészt, hogy új épület elhelyezése, 
meglévő átalakítása a fennálló talajszennyezettség megszüntetését követően történhet, másrészt pedig 
azt, hogy az építés-előkészítési munkák, tereprendezés során a munkálatokkal érintett területen 
meglévő termőföld védelméről, előzetes letermeléséről, deponálásáról és zöldfelület létesítésénél való 
felhasználásáról az építtetőnek gondoskodnia kell. A település területén csak olyan építési tevékenység 
végezhető, melynek hatására a talajerózió veszélye nem növekszik. Előírja továbbá, hogy az építés-
előkészítési munkák, tereprendezés során a munkálatokkal érintett területen meglévő termőföld 
védelméről, előzetes letermeléséről és deponálásáról gondoskodni kell. Ezekkel az előírásokkal 
igyekszik a talaj védelmét biztosítani. 

HÉSZ 5. § 
(2) Új épület elhelyezése, meglévő átalakítása a fennálló talajszennyezettség megszüntetését követően 
történhet. 
(3) Csak olyan építési tevékenység végezhető, melynek hatására a talajerózió veszélye nem növekszik. 
(4) Építés-előkészítési munkák, tereprendezés során a munkálatokkal érintett területen meglévő 
termőföld védelméről, előzetes letermeléséről, deponálásáról és zöldfelület létesítésénél való 
felhasználásáról az építtetőnek gondoskodnia kell. 

 
HÉSZ 13. § 

(1) A saját vízbázis, felszín alatti vizek védelme érdekében a szennyvíz, tisztított szennyvíz közvetlen 
talajba szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos. 

Fontos megjegyezni, hogy a termőföldet érintő beruházások esetében a talajvédelmi kötelezettségeket 
a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43-48.§-ai tartalmazzák. 

7.2. A LEVEGŐ TISZTASÁGÁNAK VÉDELME 

A levegő minőségét a természeti tényezőkön túl (uralkodó szélirány, csapadék, stb.) elsősorban a 
mezőgazdálkodás, a lakossági tüzelés, a szolgáltatóipar és a közlekedés határozza meg. Raposka 
természeti környezete levegőtisztasági szempontból kedvező, az uralkodó szélirány jellemzően északi. A 
vegetációs időszakban az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése, vegetációs időszakon kívül pedig a 
korszerűtlen kommunális fűtés lehet időszakosan jelentős légszennyező. 

A légszennyezettség mértéke településrendezési eszközökkel kevésbé befolyásolható, a helyi építési 
szabályzatban mindössze egy előírás került megfogalmazásra ezzel kapcsolatban: 

HÉSZ 5. § 
 (5) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely határértéken felüli légszennyezettséget 
okoz. 

Az utóbbi években egye több embernél jelentkeznek a növényi pollenek - főként parlagfű - által okozott 
allergiás jellegű megbetegedések. A pollenek számának alakulását jelentősen befolyásolja a 
gondozatlan, parlagon hagyott területek kiterjedése. A száraz időszakokban a levegőben jelentősen 
megnőhet a pollentartalom. A káros pollenkoncentráció csökkentése érdekében szükséges legalább az 
utak és árkok szélének rendszeres kaszálása, gondozása, illetve az allergén növények irtása külterületen 
is. 

7.3. HULLADÉKKEZELÉS 

Kommunális hulladéklerakó nem működik Raposkán, továbbá a településrendezési eszközökben új 
hulladéklerakó nem került kijelölésre. A kommunális hulladék elszállítása, a szelektív hulladékgyűjtés 
megoldott. 

A hatékony hulladékgazdálkodás érdekében a veszélyes hulladékok elkülönítésére, a szelektív 
hulladékgyűjtésre, a lakosság folyamatos tájékoztatására és szemléletformálására figyelmet kell 
fordítani. 



RAPOSKA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA  ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 
JÓVÁHAGYÁSRA ELŐKÉSZÍTETT DOKUMENTÁCIÓ  47 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2021. 
www.vzm.hu 

7.4. ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEM 

Zajterhelés Raposka esetében közúti közlekedésből származhat, ám az sem jelentős, mivel a 7318 j. 
Szigliget – Tapolca összekötő út a falu belterületét elkerüli, a település pedig zsákfalu, így csak 
célforgalom érkezik ide. A vasútvonal a lakóterülettől 600 m-re halad el, amelyet széles erdőterület 
is elválaszt a lakóterületektől, így ez sem okoz zaj- és rezgésterhelést. Az erdőterület 
fennmaradását biztosítani kell. Jelentős zajkibocsátással járó ipari létesítmény a településen 
jelenleg nem üzemel. 

A településrendezési eszközök felülvizsgálata során nem kerül meghatározásra az országos 
jogszabálynál szigorúbb határérték, vagy zajvédelmi szempontból meghatározó terület (csendes 
övezet területe, környezeti zaj tekintetében feltétellel beépíthető terület). 

A zaj- és rezgésterhelés településrendezési eszközökkel szintén kevésbé befolyásolható, a helyi 
építési szabályzat mindössze az alábbi előírást fogalmazza meg: 

HÉSZ 5. § 
(6) Zajt, rezgést előidéző üzemi létesítményt, és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak oly módon 
szabad elhelyezni, hogy a keletkező zaj, rezgés a vonatkozó határértékeket ne haladja meg. 

Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit, illetve közlekedésből 
származó zajterhelési határértékeket a területen, a 27/2008.(XII.3.) KvVM–EüM rendelet 1. és 3. 
számú melléklete alapján az alábbi táblázat tartalmazza: 

Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei 

Zajtól védendő terület 
nappal  

6-22 óra 
éjjel  

22-6 óra 

Lakóterület (falusias), temetők, zöldterület 50dB 40dB 

Kereskedelmi szolgáltató terület  60dB 50dB 

 
Közlekedési zajtól származó határértékek 

 Kiszolgáló út, lakóút mentén 
gyűjtőút, összekötőút, bekötőút, 

egyéb közút mentén 

Zajtól védendő terület 
nappal  

6-22 óra 
éjjel  

22-6 óra 
nappal  

6-22 óra 
éjjel  

22-6 óra 

Lakóterület (falusias), temetők, zöldterület 55dB 45dB 60dB 50dB 

Kereskedelmi szolgáltató terület 65dB 55dB 65 dB 55 dB 

A rezgésterhelés mértéke települési területek közelében különböző forgalomtechnikai eszközökkel 
csökkenthető: sebességkorlátozás, csendes (suttogó) aszfalt fektetése stb. Különös figyelmet kell 
fordítani a terület kialakításánál a passzív és az aktív zajvédelemre: növényzet (fasorok, 
zöldterület, erdősávok) telepítésére, nyílászárók, homlokzatok szigetelésére, valamint az épületek, 
illetve az épületen belüli helyiségek elhelyezésére, tájolására. A passzív zajcsökkentés (növényzet 
telepítése, zajárnyékoló falak) esetén figyelemmel kell lenni a forgalom nagyságára, a zajtól 
védendő területek távolságára stb. 
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8. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

8.1. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA 

8.1.1. ELŐZMÉNYEK, KAPCSOLÓDÁS A TERVEZÉSI FOLYAMATOKHOZ 

Raposka Község Önkormányzatának képviselő-testülete a településrendezési eszközeinek 
felülvizsgálatáról döntött, amelyeknek elkészítésével a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg. Az 
egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm.rendelet (a 
továbbiakban: Skvr.) 1. számú melléklete rendelkezik a környezeti vizsgálat lefolytatására 
kötelezett tervek és programok köréről, amelybe „A település egészére készülő településszerkezeti 
terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv” is beletartozik. Ennek megfelelően a 
felülvizsgálathoz kapcsolódóan a környezeti vizsgálat lefolytatása mindenképp szükségessé vált.  

Az Skvr. 3. számú mellékletében megnevezett környezet védelméért felelős szervek 2019 
januárjában kapták meg a településrendezési eszközök felülvizsgálatához kapcsolódó környezeti 
értékelés tematikáját, amelyeket válaszleveleikben véleményeztek. A környezeti értékelés 
tematikája a Korm. rendelet 4. számú mellékletében megjelölt tartalmi követelmények szerint 
készült. 

Ezt követően a Tervezők elkészítették a településrendezési eszközök felülvizsgálatának 
véleményezési eljárási anyagát, amelyhez kapcsolódóan elkészült a jelen környezeti vizsgálat, a 
tematika kapcsán beérkezett véleményekben foglaltak figyelembe vételével. 

8.1.2. JAVASLATOK HATÁSA A TERVMÓDOSÍTÁS KÉSZÍTÉSÉRE 

A környezeti értékelésben megfogalmazott javaslatok nagy része elfogadásra került, s beépült a 
településrendezési eszközökbe. A javaslatok másik része nem a településrendezési eszközök 
elkészítésére vonatkozik, hanem annak alkalmazása során – Raposka épített és természeti 
értékeinek megóvását, a települési környezet javulását elősegítendő – szolgál mankóként. 

8.1.3. A KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT FELELŐS SZERVEK ÉS A NYILVÁNOSSÁG ÁLTAL ADOTT 
VÉLEMÉNYEK, SZEMPONTOK FIGYELEMBEVÉTELE  

A településrendezési eszközök felülvizsgálata az előzetes tájékoztatással indult, amelyek során a 
megkérdezettek javaslatai, kérései megismerhetők voltak, illetve azok feldolgozásra kerültek. A 
véleményt adó államigazgatási szervek között voltak a – Skvr. 3. számú mellékletében megnevezett 
- környezet védelméért felelős szervek. 

A javaslatok többségében a jogszabályi előírások betartására irányultak, valamint az Skvr.  
4. mellékletében meghatározott tartalmi követelményeknek való megfelelésre hívták fel a 
figyelmet. 

8.1.4. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS FENNTARTHATÓSÁGI ÉRTÉKRENDJE 

Raposka környezeti értékelésének készítése során közvetlenül a Veszprém Megye Területrendezési 
Tervéhez készült Környezeti Értékelés, illetve közvetetten az alábbi környezetvédelmi és 
fenntarthatósági dokumentumok (IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program, Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Keretstratégia, Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia) fenntarthatósági elveit vették alapul 
a Tervezők. 

8.1.5. ALKALMAZOTT MÓDSZER, FELHASZNÁLT ADATOK 

Az alkalmazott módszer a Skvr. tartalmi követelményeinek, valamint a hazai tervezési eljárásoknak 
megfelelő. 

A felhasznált adatok tekintetében a Tervezők a környezet védelméért felelős szervek előzetes 
tájékoztatási szakaszban beérkezett véleményeire, az azokban közölt adatokra, valamint a helyszíni 
bejáráson szerzett tapasztalataikra támaszkodtak. 
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8.2. HELYZETÉRTÉKELÉS – VIZSGÁLAT 

Raposka község területének nagyságára, lakosságára és lakásállományára vonatkozó alapadatokat a 
következő táblázat rögzíti. 

Terület (ha) 

- Belterület 

- Volt zártkert 

- Külterület 

490,27 

23,88 

66,21 

400,18 

Lakosság (fő) 255 

Lakásállomány (db) 98 

Forrás: Takarnet, KSH 2014-es népszámlálás adatok, önkormányzati adatszolgáltatás 

8.2.1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

Raposka a Dunántúl nagytáj területén, a Bakony középtájon, a Tapolcai-medence kistájon 
helyezkedik el. A kistáj területe 112 km2, a középtáj 7,9%-a, a nagytáj 0,9%-a.  

 Domborzati viszonyok, földtani adottságok 

A Tapolcai-medence vulkáni hegyeinek lejtői a 90°-os bazaltorgonás peremektől a 40-50°-os 
bazaltos lejtőkön át a pannóniai üledékből álló 20-30°-os lejtőkig szelídülnek. A medencetalpnak 
elég sűrű csatornahálózata van. A szarmata mészkövet helyenként közvetlenül negyedidőszaki 
(holocén, alluviális) foltokban lápos összlet fedi. A Szent György-hegy (415 m) olyan vulkanikus 
tanúhegy, ahol a vulkáni működés kb. 3,5 millió évvel ezelőtt történt. A hegyek lejtőin és lábainál 
különböző, homokos, löszös, bazalttörmelékes lejtőüledék található. A Szent György-hegy lejtőit 
deráziós völgyek, tálak, fülkék tagolják, deráziós teraszok lejtős pihenőkkel, alattuk törmeléklejtő. 
A bazaltsapkás mezák helyenként 100-150 m-t is elérő magasságú sziklafalainak lepusztulása 
eredményezte a bazaltorgonás formakincset. 

 Talajtani jellemzők 

Raposka legalacsonyabban fekvő területein síkláp és lápos réti talaj terül el, melyek termékenysége 
igen gyenge. A magasabb térszínekre – a hegylábi részeken – nem podzolos barna erdőtalaj 
jellemző. Ez a talaj kedvezőtlen vízgazdálkodású, gyengén savanyú kémhatású és gyenge 
termékenységű. A Szent György-hegy tetejét terméketlen erubáz talaj borítja. (Forrás: 
www.maps.rissac.hu/agrotopo/, Dövényi, 2010) 

 Éghajlat 

A kistáj mérsékelten meleg-mérsékelten nedves éghajlatú. A napsütés évi összege 2000 óra, ebből 
nyáron mintegy 800 órán át, télen 190 órán át süt a nap. Az évi középhőmérséklet északon 10oC 
alatt, délen 10,4oC. A tenyészidőszak középhőmérséklete északon 16,2oC, míg délen 16,8oC. A 
fagymentes időszak hossza északon 190-195 nap, délen a tóparti övezetben közel 200 nap. 

A csapadék évi összege a nyugati területeken csaknem 700 mm, keleten és délen 650-670 mm, a 
tenyészidőszaké 370-400 mm. A hótakarós napok száma egy évben átlagosan 30-35, a hegycsúcsokon 
35 fölötti. Az uralkodó szélirány északi. Az átlagos szélsebesség 3 m/s.  

 Vízrajz 

A kistáj területén öt kisvízfolyás ömlik a Balatonba: Lesence-patak, Világos-patak, Kétöles-patak 
vagy Viszlói-patak (Raposka), Tapolca-patak (Raposka) és Eger-víz. A vízháztartás összességében 
még pozitív. Vízminőségük a vízhozammal párhuzamosan változik. A talajvíz 2-4 m között található, 
mennyisége csekély, kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű. Kevés az artézi kutak száma, 
200 m mélységig terjednek.  

 Élővilág: növényzet, állatvilág  

Eredetileg lápi vegetáció volt jellemző a kistájra, melyet a csatornázás és a bányászat 
visszaszorított. Előforduló lápréti fajok: kormos csáté (Schoenus nigricans), lápi nyúlfarkfű (Sesleria 
uliginosa), télisás (Cladium mariscus), nagy szittyó (Juncus subnodulosus) és a nagyon ritka lápi sás 
(Carex davalliana).  
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A láprétek helyét kékperjés és kaszálórétek váltották fel, ahol sztyepesedés indult meg, de több 
helyütt gyomos, zavart gyepek, legelők láthatók. Elenyésző a lisztes kankalin (Primula farinosa), 
fellelhető még a szarvas és illatos hagyma (Allium carinatum, A. suaveolens), buglyos szegfű 
(Dianthus superbus), mocsári lednek (Lathyrus palustris), fehér zászpa (Veratrum album).  

A medencealj potenciális vegetációja feltehetően cseres-tölgyes, a patakok mentén keményfaliget. 
A bazalthegyek tetőin gyertyános-tölgyes a zonális társulás. A törmeléklejtőkön törmelékkötő gyep, 
cserjés, majd bokorerdő, végül juhar-hárs sziklaerdő fejlődik ki. Az erdők aljnövényzetét májvirág 
(Hepatica nobilis) és pirítógyökér (Tamus communis) teszi színessé. Ma már gyakran telepítenek 
akácosokat, kisebb arányban feketefenyő-állományokat.  

A hegyek lejtőin nagyrészt szőlőültetvények vannak. Itt sziklai ternye (Aurinia saxatilis), Lumnitzer-
szegfű (Dianthus plumarius subsp. lumnitzeri), a pikkelypáfrány (Asplenium ceterach) él. Egyedül a 
Szent György-hegyen él a cselling (Notholaena marantae). 

8.2.2. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT 

8.2.2.1. Környezetvédelem 

 Talajvédelem 

Raposkán a szántóterületek összességében jó minőségűek, jellemzően Sz1 és Sz3 minőségi osztályba 
tartoznak. A lápi területekből kiemelkedő magasabb térszínek alkalmasak szántóművelésre. A nagy 
kiterjedésű, homogén táblákat (Papdiós) a legtöbb esetben nem tagolják mezővédő erdősávok, 
fasorok sincsenek az utak mentén, így az utakról jelentős mennyiségű szennyezőanyag mosódhat be 
a szántóföldek talajába.  

További veszélyt jelenthet a nagyüzemi művelési módszerek következtében a talaj termőrétegeinek 
lesodrása, földes kopár talajok kialakulása. A talaj felső rétegeinek megőrzése, a víz- és szélerózió 
elleni védelem talajkímélő művelési módok megválasztásával, illetve mozaikos tájszerkezettel, 
fasorok illetve mezővédő erdősávok telepítésével oldható meg. A talajokat az intenzív 
mezőgazdasági termelésből származó vegyszerek szennyezhetik, ezért célszerű integrált 
növényvédelmet alkalmazni a kérdéses területeken.  

A Szent György-hegy meredek oldalának növényzettel nem borított megművelt területei fokozottan 
erózióveszélyes területnek minősülnek. A lemosódó homok veszélyezteti az alsóbb termőterületeket 
és a 7318. sz. főutat is ellepi egy-egy nagy esőzéskor. A termőtalaj védelme érdekében itt a lejtőre 
merőleges telepítési irány, a teraszosítás (mely a csapadékvizet helyben tartja), sorközök 
gyepesítése javasolt.  

A település külterületi útjainak egy része – beleértve a szőlőhegyet is - burkolatlan földút, az 
úthálózatnak csak kis hányada rendelkezik megfelelő csapadékvíz elvezetéssel és kezeléssel. A 
szőlőhegyi utak kialakult állapotából adódóan a külön vízelvezetés kiépítése nem megoldható. 

A település belterületén a szennyvíz-csatorna hálózatra való rákötések azokon az ingatlanokon, ahol 
a vezetékes víz az épületbe bekötésre került minden esetben megtörtént. Még nem csatlakoztak a 
rendszerre azok az ingatlanok, ahol csak kerti csap létesül, mint vízvételi hely, amelynek 
következtében ezeken az ingatlanokon keletkező szennyvíz egy része a talajba kerülhet. A hálózatra 
való teljes körű rácsatlakozások ösztönzése így fontos jövőbeli feladat. A szőlőhegy területén lévő 
üdülőházak szennyvízkezelése is problémát jelent, az ingatlantulajdonosok egyedileg gyűjtik és 
tárolják a szennyvizet.  

 Felszíni és felszín alatti vizek védelme 

A község területén mélyfúrású karsztkút biztosítja az ivóvíz-ellátást. A víz minősége a magas 
vastartalmat leszámítva megfelelő. 

A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a települést a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
települések közé sorolja, illetve kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területet jelöl 
meg területén. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság sérülékeny vízbázisainak térképe Raposka 
belterületén rétegbeli védőterületet állapít meg. 

A Raposka területén átfolyó két patak – a Tapolca-patak és a Kétöles-patak – a Balatonba torkollik, 
így ezek partközeli területeinek megóvása a Balaton vízminőségét is óvja. Ezek vízminősége a 
vízhozam szerint változik, a nagyobb vízhozam hígítja a szennyeződéseket. A patakok mentén 
általában fasor, illetve bozótos mezsgye húzódik, ami véd valamelyest a szennyező anyagok vízbe 
jutásától.  
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 Levegő tisztaságának védelme 

Raposka területén ipari létesítmény nem üzemel, illetve átmenő forgalom nincs a településen, így 
védve van a légszennyező anyag kibocsátástól. A levegőminőség szempontjából veszélyeztető 
tényezők lehetnek a lakossági fűtés, az avar és kerti hulladékok égetése, és a mezőgazdasági 
művelésből származó porterhelés.  

A környezet védelméről szóló 6/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet szerint zöldhulladékot a 
település belterületén kizárólag szerdai és szombati napokon 8 és 18 óra között lehet égetni, 
szélcsendes időben, saját telken. 

Abból adódóan, hogy Raposka zsáktelepülés, átmenő forgalom nincs a faluban, csupán a 7318 sz. út 
belterület felé való leágazása érkezik a településre, amelyen csak célforgalom jár. A közlekedésből 
származó légszennyezés mértéke így nem számottevő. 

Porszennyezés forrása lehet a burkolatlan utakon való közlekedés, és ugyanez vonatkozik a száraz 
időben történő mezőgazdasági művelésre is.  

Az allergén gyomok mennyisége a termőterületek mentén lévő bolygatott földterületeken, valamint 
a vasút mentén, és a lakóterület melletti parlagterületen lehet magas. Belterületen az árokpartok 
kaszálva vannak. 

 Zaj- és rezgésvédelem 

Raposka esetében a közút jelentős zajterhelést nem okoz, az átlagos napi forgalom 500-1000 
jármű/nap közötti. A vasútvonal a lakóterülettől 600 m-re halad el, melyet széles erdőterület is 
elválaszt, így ez sem okoz zaj- és rezgésterhelést. 

A közlekedésből származó zajterhelési határértékeket a területen, a 27/2008.(XII.3.) KvVM–EüM 
rendelet 1. és 3. számú melléklete alapján az alábbi táblázat tartalmazza: 

Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei 

Zajtól védendő terület 
nappal  

6-22 óra 
éjjel  

22-6 óra 

Lakóterület (falusias), temetők, zöldterület 50dB 40dB 

Kereskedelmi szolgáltató terület  60dB 50dB 

Közlekedési zajtól származó határértékek 

 Kiszolgáló út, lakóút mentén 
gyűjtőút, összekötőút, bekötőút, 

egyéb közút mentén 

Zajtól védendő terület 
nappal  

6-22 óra 
éjjel  

22-6 óra 
nappal  

6-22 óra 
éjjel  

22-6 óra 

Lakóterület (falusias), temetők, zöldterület 55dB 45dB 60dB 50dB 

Kereskedelmi szolgáltató terület 65dB 55dB 65 dB 55 dB 

 Hulladékkezelés 

A kommunális hulladék elszállítását jelenleg a NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. végzi. 

A papír, fém, műanyag hulladékot a lakosság havonta egy alkalommal zsákokban kihelyezheti az 
ingatlana elé. Az üveg hulladék szelektív gyűjtése a település alsó részén kihelyezett konténerbe 
történik, a hulladékot szintén a NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. szállítja el. Az építési törmeléket a 
tapolcai hulladékudvarra, a veszélyes hulladékot legközelebb a marcali hulladéklerakóba lehet 
elszállítani. Lomtalanítást az Nhsz Tapolca Nonprofit Kft évente egyszer szervez az 
önkormányzattal együttműködve.  

A Raposka és Tapolca közigazgatási területén lévő pincetulajdonosok egy erre a célra kihelyezett és 
elkerített konténerbe vihetik a hulladékot. Lomtalanítást az önkormányzat évente egyszer szervez. 

 Vizuális környezetterhelés 

Raposkán markáns vizuális környezetterhelést okozó elem nem található. Kevésbé jelentős zavaró 
hatása a légvezetékek hálózatának van, amely a keskeny történelmi jellegű Fő utca látványát 
rontja. Egyéb jelentős, vizuális konfliktust okozó művi tájelemek nem találhatók a településen. 
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8.2.2.2. Természetvédelem 

A természetvédelmi értékeket lásd bővebben az Alátámasztó javaslat 
1.4.4. Táj- és természetvédelem fejezetében. 

8.2.2.3. Tájhasználati konfliktusok 

Tájhasználati konfliktusoknak tekinthetők mindazon tevékenységek megnyilvánulásai, amelyek a táj 
potenciális értékeit rontják. Tájhasználati konfliktusok általában akkor alakulnak ki, ha két, 
szomszédos területhasználat egymással konkurál, egymás rendeltetését zavarja, egymás létét 
veszélyeztetik, illetve kedvezőtlen látványt nyújt. 

Raposka területén tájhasználati konfliktust jelent a szőlőhegy területének eróziója a 
lejtésiránnyal párhuzamosan művelt szőlősorok miatt. A régi zegzugosan álló szőlőtőkék helyett ma 
a lejtéssel megegyező hosszú egyenes sorok jellemzők. Ráadásul több helyen a kapált sorközök 
csupasz felszíne miatt nagy esőzéskor könnyen mosódik le a talaj, elborítva ilyenkor a főutat és a 
szőlőhegyi kisebb utakat is. 

Ökológiai konfliktust jelentenek a ritkán kezelt gyepterületeken, parlagterületeken, mezsgyéken, 
utak szélén az agresszíven terjedő idegenhonos gyomok – mint kanadai aranyvessző (Solidago 
canadensis) és a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia). Ezek térhódításukkal veszélyeztetik az eredeti 
lápi növényzetet is, köztük a védett ritkaságokat. 

A lakóterülettől délre a nagytáblás szántóterületek jellemzőek, mezővédő erdősávok, fasorok 
nélkül. Ezek jelentősége a terményre gyakorolt pozitív klimatikus hatásban (szél, hófúvás ellen), az 
utakról a földekre bejutó esetleges szennyező anyagok megszűrésében, valamint az állatok számára 
élő-, és táplálkozó- és búvóhely funkciójukban nyilvánul meg.  

8.2.3. TELEPÜLÉSSZERKEZET, TÁJSZERKEZET, TERÜLETHASZNÁLATOK 

A településszerkezet bemutatását lásd bővebben  
az Alátámasztó javaslat 1.2. fejezetében. 

Raposka a Tapolcai-medencében fekszik, területének egy része medencefenéki, másik része 
hegyoldali terület. Tájképét és a tájhasználatok kialakulását nagymértékben befolyásolta a 
domborzata, így a mélyfekvésű részeken kialakult tájhasználatok a gyepek és az erdők, a belső 
területeken a szántó, míg a hegylábi, hegyoldali területen a magas vízállást nem kedvelő 
gyümölcsös és szőlő az uralkodó területhasználat. 
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Művelési ágak megoszlása Raposkán 

8.2.4. ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG 

 Településkarakter, jellemző épülettípusok 

Az ősi településmag és környezete 

A Templom tér és a Kultúrház közötti részén találhatók Raposka legrégebbi épületei. A kialakult 
beépítés és a meglévő épületállomány sok helyütt őrzi még a 19. és 20. század fordulóján létrejött 
településképet, épülettömegeket és építészeti részleteket.  

Az ősi településmagban kétféle régi épülettípus látható. Az egyik az oromfalas lakóépület, amely 
tornácos kialakítású lehetett egykor (egyetlen, 1881-ben épült lakóháznál látható már csak tornác). 
A másik, gyakoribb típusú a kontyolt tetős épület, homlokfalán egy vagy két álló formájú ablakkal. 
Ez utóbbiak közül egyes épületek oromzata igen szépen díszített. Mindkét régi lakóépület-típusra 
jellemző, hogy oldalhatárra, utcavonalra épültek. A régi házak kerítése terméskőből készült, 
melynek hézagait betapasztották. Később már csak a kerítéslábazat készült kőből, a kerítésmező 
áttört, vasrácsos. 

  

Utcaképek a Fő utcából 

Egyéb lakóterületek 

Az újabb, keleti településrész épületállománya vegyes. A 70-es évektől épített sátortetős 
„kockaépülettől” kezdve a ’80-90-es években épített tetőtér-beépítéses lakóházakon keresztül az 
ezredfordulót követően épült modern épületig szinte mindennel találkozhatunk.  

Szőlőhegy 

A szőlőhegy területén nyeregtetős, egyemeletes, vagy tetőtér-beépítéses üdülőházak, illetve 
présházak találhatók. Esetenként az újonnan épített, vagy felújított nyaralókat régi Balaton-
felvidéki típusú oromzattal látták el.  
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 Épített környezet és építészeti értékvizsgálat 

Raposka több mint 700 éves múltra visszatekintő település, amely számos építészeti értékkel 
rendelkezik. Ezen értékek hivatalos védelem alatt nem állnak, sem országos, sem helyi védelmet 
nem élveznek.  

Raposka 2017-ben készült településképi arculati kézikönyve számba veszi a helyi védettségre 
javasolt és nyilvántartásba vett épületeket. A kézikönyv alapján készült el Raposka Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 4/2020. (III.31.) 
önkormányzati rendelete, amelynek 1. sz. melléklete tartalmazza ezen helyi védettségre javasolt 
épületek listáját: 

Ssz. Megnevezés Cím Hrsz Típus Kor 
Javasolt 
védelem 

1. 
Páduai Szent Antal 
kápolna  

Szent 
György-hegy 

308  egyházi 1756 helyi védelem 

2. 
R. k. 
plébániatemplom  

Fő utca  97  egyházi 
19. sz. második 
fele 

helyi védelem 

3. Lakóház  Fő u. 15.  113 népi 19. sz. közepe  
(nyilvántar-
tásba vett) 

4. Lakóház Fő u. 17.  112 polgári 20. sz. eleje 
(nyilvántar-
tásba vett) 

5. Lakóház Fő u. 19.  108 népi 19. sz. vége 
(nyilvántar-
tásba vett) 

6. Lakóház Fő u. 29.  92 polgári 20. sz. közepe 
(nyilvántar-
tásba vett) 

7. Lakóház Fő u. 47.  83 népi 19. sz. első fele helyi védelem 

8. Lakóház Fő u. 50.  44 népi 19. sz. első fele helyi védelem 

9. Lakóház Fő u. 52.  42 polgári 20. sz. első fele 
(nyilvántar-
tásba vett) 

10. Lakóház Fő u. 54.  48 népi 19. sz. vége 
(nyilvántar-
tásba vett) 

Régészet 

A 2001. évi LXIV örökségvédelmi törvény 66 § 2. bekezdése kötelezően előírja az örökségvédelmi 
hatástanulmány készítését a településrendezési eszközök készítése során. Az örökségvédelmi 
hatástanulmányban régészeti érdekeltségű területeket, a régészeti emlékeket és lelőhelyeket, 
illetve ezek védőövezeteit, a műemlékeket, a műemléki értékeket, valamint az egyéb építészeti 
értékeket és javaslatot kell tenni a fenntartható használat lehetőségeire, illetve ki kell térni a 
tervezett változtatások, új beruházások örökségvédelmi következményeire. 

Az országos nyilvántartás alapján Raposkán 3 régészeti lelőhely található: 

azonosító név hrsz 

8053 Szent György-hegy 016, 027, 066, 065, 049 

9085 Községi temető 057, 058/10, 1, 2 

9086 Római katolikus templom 63, 96, 97, 93, 98, 107, 112 

Az épített környezet és építészeti értékvizsgálatot lásd bővebben az Alátámasztó javaslat  
1.4.3. Örökségvédelem c. fejezetében és az Örökségvédelmi hatástanulmányban 

8.3. A TERVI VÁLTOZATOK ÉS A VÁLASZTÁS INDOKAI, A TERVBEN 
LEÍRTAK ELMARADÁSA 

A településrendezési eszközök készítése során egyes területek vonatkozásában több változat is 
készült, melyek a településfejlesztési célok megvalósítását, a kompaktabb településszerkezet 
kialakítását célozzák, s az egyes változatok értékelése során az érvényes jogszabályokban 
foglaltakat, illetve a település környezet- és természetvédelmi érdekeit, épített örökség védelmét, 
az emberi egészségre gyakorolt hatásokat figyelembe vettük. 

A településrendezési eszközök véleményezési szakaszában már csak egyetlen változat kerül 
egyeztetésre az Skvr. 3. melléklete szerinti környezet védelméért felelős szervekkel, az Eljr. 9. 
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melléklete szerinti szervekkel, bevont önkormányzatokkal és partnerekkel, ahogyan ez a 
településrendezési eszközök készítésének gyakorlatában többnyire megszokott. A településrendezési 
eszközök törekednek a körülmények és lehetőségek adta jobb környezeti állapot elérésére, ahogy 
ezt a környezeti vizsgálat további fejezetei, illetve az alátámasztó javaslat egyéb fejezetei is 
leírják. 

A tervben leírtak elmaradása 

A településrendezési eszközök keretein belül helyi építési szabályzat készül, amelyet a képviselő-
testület rendelettel fog jóváhagyni. A rendeletben előírtak betartása kötelező, illetve mivel a 
településrendezési eszközök mindössze kereteket biztosítanak az egyes konkrét beruházások 
számára, ezért a tervben leírtak elmaradása nem várható. 

8.4. A FENNÁLLÓ KÖRNYEZETI KONFLIKTUSOK KEZELÉSE A TERVBEN, 
ILLETVE A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓAN 
FELLÉPŐ KÖRNYEZETRE KÁROS HATÁSOK CSÖKKENTÉSÉRE 
VONATKOZÓ TERVI MEGOLDÁSOK 

 Környezeti elemek 

A környezeti elemekre gyakorolt hatások csökkentését  
lásd bővebben a 7. Környezeti hatások és feltételek c. fejezetben 

 Táj- és természetvédelmi területek 

A táj- és természetvédelmi területekre gyakorolt hatások csökkentését  
lásd bővebben a 1.4.4. Táj- és természetvédelem c. fejezetben 

A tájhasználatra vonatkozóan számos előírást tartalmaznak az övezeti előírások,  
melyek részletezését lásd 

3.2. Beépítésre nem szánt területek (Szabályozási koncepció 
 és övezeti rendszer) és  c. fejezetében 

 Építészeti és régészeti örökség 

Az építészeti és régészeti örökségre gyakorolt hatások csökkentését  
lásd bővebben az Örökségvédelmi hatástanulmányban 

Korábban lehetőség volt a helyi építési szabályzatban előírásokat megfogalmazni a védelem alatt 
álló, vagy védelemre érdemes területekre és építményekre vonatkozóan. 2016-ban azonban 
hatályba lépett a településkép védelméről szóló LXXIV. törvény, majd annak végrehajtó 
rendeleteként 2017. január 1-i hatállyal módosult az Eljr., aminek következtében a jogszabályok 
nem teszik lehetővé a HÉSZ-ben településképi követelmény megfogalmazását. (A védett területekre 
és építményekre vonatkozó előírásokat, az egyes épületek megjelenésével kapcsolatos elvárásait, 
valamint az egyéb településképi követelményeket Raposka önkormányzata a településképi 
rendeletében szabályozza.)  

Határon átnyúló környezeti hatásokkal Raposka esetében nem kell számolni. 

8.5. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESETÉN KIVÁLTANDÓ KÖRNYEZETI 
HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE  

A terv egész szemléletében a meglévő környezeti állapot javítására, illetve természeti környezet 
megőrzésére törekszik. A településszerkezeti terven történt változások jelentős része a tényleges 
területhasználathoz jobban illeszkedő területfelhasználási egység kijelölését célozza, így tényleges 
környezeti hatással nem járnak majd. 

8.5.1. A KÖRNYEZETI ELEMEKRE GYAKOROLT VÁRHATÓ HATÁSOK 

A környezeti elemekre gyakorolt várható hatásokat lásd  
7. Környezeti hatások és feltételek fejezetében 

8.5.2. A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEKRE GYAKOROLT VÁRHATÓ HATÁSOK 

A településrendezési eszközök felülvizsgálatában kijelölt, védett természeti területeket érintő 
változásokat és azok várható hatásait az alábbi táblázat mutatja be részletesen. Általánosságban 
elmondható, hogy a változtatások jellemzően a tényleges területhasználathoz igazodó 
területfelhasználási egységek kijelölését célozzák, így a természeti területek állapotára, jellegére 
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várhatóan nem fejtenek ki káros hatást. Az országos ökológiai hálózathoz tartozó területeken új 
beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

Ssz 
Hatályos 
terület-

felhasználás 

Tervezett 
terület-

felhasználás 
Érintett terület Várható hatás 

A1 
Közúti 

közlekedési 
terület 

Falusias 
lakóterület 

Tájképvédelmi terület 

A templom épülete nem a közút része, így a 
tényleges területhasználathoz illeszkedő 
területfelhasználási egység kerül 
meghatározásra. A terület jellege a módosítás 
hatására várhatóan nem változik. 

A2 
Kertes 

mezőgazdasági 
terület 

Falusias 
lakóterület 

Pufferterület, 
Tájképvédelmi terület 

A területen a telekhatárokhoz igazodóan kerül 
módosításra a területfelhasználási egység 
határa, amely a tényleges területhasználathoz is 
igazodik. Az átsorolás hatására a terület jellege, 
használata nem változik. 

B1 
Falusias 

lakóterület 

Általános 
mezőgazdasági 

terület 

Natura 2000, Nemzeti 
park területe, 
Pufferterület, 

Tájképvédelmi terület 

A területen nem indokolt a falusias lakóterület 
fenntartása, így a szomszédos területekhez 
igazodó területfelhasználás javasolt. Az 
átsorolás hatására a terület jellege, használata 
nem változik. 

B2 Ipari terület Közműterület 

Natura 2000, Nemzeti 
park területe, 
Pufferterület, 

Tájképvédelmi terület 

A területeken közmű létesítmények (gázfogadó) 
állnak, amelyeknek a tényleges használatához a 
közműterület területfelhasználási egység a 
leginkább illeszkedő. A terület jellege a 
módosítás hatására várhatóan nem változik. 

B3 Ipari terület 

Korlátozott 
hasznosítású 

általános 
mezőgazdasági 

terület 

Nemzeti park területe, 
Pufferterület, 

Tájképvédelmi terület 

Az érintett területen ipari tevékenység nem 
folyik, ipari létesítmény nem található, így a 
tényleges területhasználathoz illeszkedő 
területfelhasználás került meghatározásra. Az 
átsorolás hatására a terület jellege, használata 
nem változik. 

B4 

Különleges 
terület – 
temető 
területe 

Különleges 
beépítésre nem 
szánt terület – 

temető területe 

Pufferterület, 
Tájképvédelmi terület 

A temető számára a 10% fölötti beépítési 
intenzitás indokolatlan, így beépítésre nem 
szánt terület területfelhasználási egységbe 
kerül. A terület jellege a módosítás hatására 
várhatóan nem változik. 

B5 

Különleges 
terület – 
temető 
területe 

Zöldterület 
Pufferterület, 

Tájképvédelmi terület 

A temető és a lakóterületek elválasztását 
szolgálja a terület, ennek megfelelő 
területfelhasználási egység kerül kijelölésre.  A 
terület jellege a módosítás hatására várhatóan 
nem változik. 

C1 
Falusias 

lakóterület 

Különleges 
beépítésre szánt 
településüzemelt

etési terület 

Natura 2000, 
Pufferterület, 

Tájképvédelmi terület 

Korábban a lakóterületi fejlesztések miatt került 
út kijelölésre a területen, de a továbbiakban 
nem indokolt a megőrzése. Emiatt a fejlesztési 
elképzeléseknek helyt adó területfelhasználási 
egység kerül kijelölésre. A területen a környező 
lakóterületekre vonatkozó határértékeket kell 
betartani. 

D1 
Általános 

mezőgazdasági 
terület 

Természetközeli 
terület 

Natura 2000, Nemzeti 
park területe, 
Magterület, 

Tájképvédelmi terület 

A magasabb rendű jogszabálynak való 
megfelelés miatt szükséges a vízgazdálkodási 
térségbe tartozó területek vízgazdálkodási 
terület, vízgazdálkodási célú erdőterület vagy 
természetközeli területbe sorolása. A terület 
jellege és használata a módosítás hatására nem 
változik. 

D2 
Kertes 

mezőgazdasági 
terület 

Vízgazdálkodási 
terület 

Natura 2000, Nemzeti 
park területe, 
Pufferterület, 
Tájképvédelmi 

terület, 
Tájképvédelmi 
szempontból 

kiemelten kezelendő 
terület 

Az ingatlanon vízműterület található, így a 
tényleges használathoz illeszkedő 
területfelhasználási egység kerül kijelölésre. Az 
átsorolás hatására a terület jellege, használata 
nem változik. 
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8.5.3. ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG ÁLLAPOTÁRA GYAKOROLT VÁRHATÓ HATÁSOK 

Ahogyan az alátámasztó javaslat 3. Szabályozási koncepció és övezeti rendszer című fejezetében 
bemutatásra került, a településrendezési eszközök megalkotásakor alapvető cél egyrészt, hogy a 
településfejlesztési koncepció elhatározásaival összhangban legyen, másrészt hogy a lefektetett 
szabályok megfelelő kereteket teremtsenek a település fenntartható fejlesztéséhez. 

Új, a meglévő adottságoknak megfelelő differenciált övezeti rendszer született, ami alkalmas a 
meglévő értékek, építészeti hagyományok ápolására. Az építésügyi jogszabályok elvének 
megfelelően a hasonló adottságú és elhelyezkedésű ingatlanok azonos szabályozást kaptak. A HÉSZ 
készítésének célja volt, hogy a helyi lakosok, telektulajdonosok, építtetők átláthatóbb keretek 
között, egyszerűbb feltételekkel folytathatnak építési tevékenységet, ami megfelel a hatályos 
építésügyi jogszabályoknak. 

A lakóterületek a helyi adottságoknak megfelelően kerülnek besorolásra falusias lakóterületbe. A 
szabályozás nem kívánja jelentősen módosítani a korábbi telekalakítási és építési paramétereket, 
illetve övezeti rendszert.  

8.6. INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK  

 Környezetvédelem  

 Környezetvédelmi program elkészítése, s rendszeres felülvizsgálata; 

 Természetközeli mezőgazdálkodási módszerek, környezetkímélő technológiák alkalmazása, 
a mezőgazdasági vegyszerhasználat felülvizsgálata, amennyiben szükséges, ésszerű 
korlátozása; 

 Erdősávok, mezővédő erdők, fasorok növelése; 

 Korszerű, legjobb elérhető technológiák alkalmazása; 

 Felszíni és felszín alatti vizek minőségének hosszútávú megőrzése; 

 Az ivóvíz és a talajvíz minőségének rendszeres vizsgálata, nyomon követése; 

 Alternatív, megújuló energiaforrások (napenergia, biomassza stb.) alkalmazási 
lehetőségeinek további bővítése, a megvalósítás előkészítése, magvalósítása;  

 Szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának növelése, zöldhulladék-komposztálás 
népszerűsítése, a lakosság tájékoztatása; 

 A közterületek tisztaságának, rendben tartásának további fenntartása; 

 Utak menti területek, parlagterületek – mint az allergén növények potenciális termőhelye – 
gondozása, rendszeres kaszálás megoldása; 

 Táj és természetvédelem 

 Természeti értékek védelmének fenntartás, megóvásuk (tájékoztatás); 

 Értékes természeti területeken az invazív és idegen fajok megtelepedésének megelőzése, a 
természetközeli állomány védelme; 

 Egyedi tájértékek megőrzése, bemutatása; 

 Fasorok telepítése honos fafajokból, a meglévő fasorok karbantartása, megőrzése; 

 Folyamatos ökológiai hálózat fenntartása, az országos ökológiai hálózat övezeteihez tartozó 
területek kiemelten kezelése; 

 Ökológiai gazdálkodási módszerek népszerűsítése, továbbá a fenntartható terület- és 
tájhasználati rendszerek kialakítása, terjesztése. 

 Épített környezet 

 A hagyományos építészeti stílusjegyeket magán viselő épületek megőrzése; 

 A kialakult telekstruktúrához, beépítési intenzitáshoz illeszkedő beépítés lehetővé tétele; 

 A légvezetékek fokozatos cseréje földkábelre; 
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 Az új épületek építése során az utcaképéhez, a környező beépítések léptékéhez való 
illeszkedés; 

 A Településképi Arculati Kézikönyvben foglalt ajánlások és a Településképi Rendeletben 
foglalt előírások betartása. 

 Egyéb kapcsolódó javaslatok 

 Ökológiai szempontok érvényre juttatása, továbbá a fenntartható terület- és tájhasználati 
rendszerek kialakítása, terjesztése; 

 Lakossági tájékoztatás a környezet állapotáról, oktatás a szükséges és lehetséges 
tennivalókról az egészséges, tiszta környezet érdekében – környezettudatos gondolkodás 
kialakítása; 

 Lakosság öntevékeny környezetvédelmi kezdeményezéseinek támogatása (anyagi támogatás, 
civil szervezetekkel történő együttműködés, együtt gondolkodás, programokhoz a megfelelő 
helyszín biztosítása, a megoldandó feladatokról történő egyeztetés, a lakosság 
tájékoztatásában való közreműködés, hulladékgyűjtés az utak mentén, az ártérben, 
parlagfű és egyéb gyomnövények irtása szomszédos településekkel összehangoltan). 

 A környezetgazdálkodás, a térfunkciók harmóniájára törekvő földhasználat megtervezése a 
helyi termőhely, illetve gazdálkodási tradíciókra alapozva a tulajdonosok, gazdák 
bevonásával; 

o Rosszabb minőségű földeken a tájgazdálkodás kialakítása szakértő bevonásával, a 
gazdálkodók tájékoztatásával, oktatással; 

o Felnőtt lakosság megismertetése a természetvédelemmel, az agrár-
környezetvédelemmel, az ezek nyújtotta lehetőségekkel tanfolyamok keretében; 

o Iskolai tanítás keretein belül (térségi szintű) helytörténet, és tájismeret oktatása, 
természetvédelmi, környezetvédelmi szemléletű nevelés megvalósítása; 

 Monitoringozás; 

 Egyeztetés biztosítása az Önkormányzat, illetve a környezet- és természetvédelemért 
felelős szakhatóság és kezelő között, továbbá a tulajdonosok (gazdálkodók) bevonása. 

8.7. MONITOROZÁSI JAVASLATOK 

A településrendezési eszközökben kijelölt fejlesztések hatására egyes területeken minimális 
környezeti változások történhetnek. Ennek megfelelően a tervben foglaltak monitorozására az 
alábbi javaslatokat tesszük: 

 A tervben foglaltak környezeti hatásainak rendszeres felülvizsgálata javasolt legalább 5 
évente; 

 A terv következő felülvizsgálatának elvégzése során az új környezeti vizsgálat részeként 
javasolt kitérni a korábban jóváhagyott tervben foglaltak hatására azóta bekövetkezett 
változásokra; 

 A települést környezeti vonatkozásban is érintő más tervek hatásainak vizsgálata javasolt; 

 A településrendezési eszközök keretein belül megvalósuló konkrét beruházások során a 
környezetvédelmi előírások betartásának ellenőrzése; 

 A lakosság tájékoztatása az új beruházásokról, véleménynyilvánítási lehetőség biztosítása a 
lakosság részére. 

Monitoringhoz kapcsolódóan meg kell határozni indikárokat. Ezek az indikárok segítik az 
elhatározott célok megvalósulásának ellenőrzését, illetve mérik a környezeti állapot változását. 
Ezek például: 

 Gépjármű közlekedésből származó szennyezés hatásainak vizsgálata a lakókörnyezetre: „szállópor 
koncentráció” (mikrogram/m3), a „CO koncentráció” (mikrogram/m3) valamint a „zajterhelés” 
(dB) mérése  

Adatforrás: helyszíni mérés 
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 Lakosság egészségügyi állapotának mérése: Testtömeg-index változása, A háziorvosi és a házi 
gyerekorvosi szolgálathoz bejelentkezettek tízezer megfelelő korú lakosra jutó száma főbb 
betegségek szerint (fő), Orvosi ellátásban való részvétel (alkalom) 

Adatforrás: egészségügyi statisztikai, egészségügyi beszámoló 
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A. MELLÉKLET: AZ ELŐZETES VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 
VÉLEMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 
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1.  Veszprém Megyei Kormányhivatal, 
Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész 

  X 
 

2.  Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 
Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

X   

Tájékoztatást ad, hogy a Balatoni Területrendezési Szabályzat értelmében Raposka a Balaton 
kiemelt üdülőkörzetbe tartozó település. Jelzi, hogy kiemelt térségi övezetek közül számos 
megtalálható, illetve kéri, hogy amennyiben a Btv. övezeteinek pontosítása tervezett, azok helyrajzi 
szám szerinti kimutatását, pontos indokát és térképi ábrázolását tartalmazza a dokumentáció. 
Tájékoztat, hogy a község teljes külterülete a Balaton-felvidéki Nemzeti Park természeti területe, 
ezen belül a 065, 066 hrsz.-ú ingatlanok fokozottan védett természeti területek; továbbá a Szent-
György-hegy és a Tapolcai-medence kiemelt jelentőségű természet-megőrzési Natura 2000 
területek, melyek Natura 2000 fenntartási tervvel jelenleg nem rendelkeznek. Tájékoztat továbbá, 
hogy ex-lege védett forrás (Piriti-kút) és ex-lege védett barlang (Meleg-fülke) is található a 
területen. 

Felhívja a figyelmet a településrendezési eszközök és településfejlesztési koncepció készítése során 
betartandó, szakterületét érintő fejlesztési tervek, jogszabályok körére. 

A tervdokumentációt digitálisan kéri. 

3.  Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

X   

Tájékoztatást ad a település ökológiai hálózat, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
területek övezete, Natura 2000 terület által érintett területekről, valamint a településen lévő 
források és barlangok elhelyezkedéséről. Felhívja a figyelmet a barlangokkal kapcsolatos 
védőövezetek figyelembevételére, illetve a Btv. szerinti övezetekre és specifikus besorolású 
területekre. 

A tervdokumentációt nyomtatott és digitális formában is kéri. 

4.  Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - 
Területi vízvédelmi hatóság 

  X 
 

5.  Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - 
területi vízügyi hatóság 

  X 
 

6.  Országos Vízügyi Főigazgatóság   X  

7.  Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Veszprém 
Megyei Szakaszmérnökség, Országos Vízügyi X   

Felhívja a figyelmet a terv készítése során figyelembe veendő általános szakmai szempontokra, 
jogszabályokra. Tájékoztat, hogy Raposka teljes közigazgatási területét érinti az országos 
vízminőség-védelmi terület övezete, továbbá arról, hogy a település a felszín alatti víz 
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Főigazgatóság szempontjából fokozottan érzékeny, valamint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 
területen fekszik. A település területe a felszín alatti víz állapota szempontjából a település teljes 
területe 2.b kategóriába esik. Jelzi, hogy a település területe a 4-2 Balaton közvetlen vízgyűjtő-
gazdálkodási tervezési alegységeken foglal helyet. Tájékoztat, hogy Raposkán az alábbi vízfolyások 
vannak: Tapolca- és Kétöles-patak, illetve KÖV csatorna (Raposka 09/1, 015 hrsz.). A Tapolca-patak 
a Lesence-nádasmező tartozékaként kizárólagos állami tulajdonban van, parti sáv értelmében a 
Tapolca-patak esetében 6,0 m, míg az egyéb vízfolyásoknál 3,0 m. Nyilvántartásuk alapján Raposka 
közigazgatási területe nagyvízi mederrel nem érintett, belvízzel sem veszélyeztetett település. 

A tervdokumentációt digitálisan kéri. 

8.  Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

X   

Felhívja a figyelmet a településrendezési eszközök felülvizsgálata során betartandó, szakterületét 
érintő fejlesztési tervek, jogszabályok körére. Felhívja a figyelmet továbbá, hogy a település ár- és 
belvíz által veszélyeztetett területeire az állandó építési tilalom indokolt. Tájékoztat, hogy Raposka 
község a III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt, illetve hogy a község területén veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzem nem működik. 

A tervdokumentációt digitálisan kéri. 

9.  Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Feladatkör X   

Felhívja a figyelmet a rendelkezésre vont területeken a közművek biztosítására, a szilárd- és 
folyékony hulladék előírásoknak megfelelő gyűjtésének és elhelyezésének biztosítására, valamint a 
zöldterületek kialakításánál figyelembe veendő normákra. 

10.  Innovációs és Technológiai Minisztérium, 
Közlekedési Hatóság Útügyi és Hajózási Hivatal 
(ITM) 

  X 
 

11.  Innovációs és Technológiai Minisztérium 
Hajózási Hatósági Főosztály  X  

Tájékoztat, hogy a KöViM rendelet szerint Raposka víziúttal nem érintett település, így hajózási 
hatóság hatáskörrel nem rendelkezik, azokban nem vesz részt. Nyilatkozik, hogy nem érinti az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium vasúti és légforgalmi szakterületeinek eljárásait. 

12.  Innovációs és Technológiai Minisztérium 
Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal 

  X  

13.  Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 
Járási Hivatal 

X   

Felhívja a figyelmet a településrendezési eszközök felülvizsgálata során betartandó, szakterületét 
érintő fejlesztési tervek, jogszabályok, előírások körére. Tájékoztat, hogy a papír alapon 
benyújtandó közlekedési szakági terveken a közlekedéstervező elérhetősége, kamarai száma, 
eredeti aláírása kell, hogy szerepeljen. 

14.  Miniszterelnökség, Helyettes Államtitkárság   X  

15. 13. Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 
Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és X   

Felhívja a figyelmet a településrendezési eszközök felülvizsgálata során betartandó, szakterületét 
érintő fejlesztési tervek, jogszabályok körére. Jelzi, hogy a településfejlesztési koncepció 
kidolgozása során Örökségvédelmi hatástanulmányt kidolgozása indokolt. Tájékoztat, hogy Raposka 

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/infrastrukturaert-felelos-allamtitkarsag
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Örökségvédelmi Osztálya közigazgatási területén nyilvántartott régészeti lelőhelyek találhatók, valamint, hogy a község 
területét a Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományos helyszín területe érinti. Felhívja a 
figyelmet, hogy a településfejlesztési koncepció és településrendezési terv egyeztetési eljárásban 
örökségvédelmi szempontból a nyilvántartott műemlékek, a műemléki és régészeti területek 
vonatkozásában a Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi 
Nyilvántartási Osztály vesz részt. 

A tervdokumentációt nyomtatott formában kéri. 

16.  Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-
biztonsági és Földhivatali Főosztály 

X   

Tájékoztat Raposka község átlagosnál jobb minőségű termőföldjeiről, emellett felhívja a figyelmet a 
településrendezési eszközök felülvizsgálata során betartandó, szakterületét érintő jogszabályok 
körére. Kéri, hogy a változással érintett, termőföldként nyilvántartott ingatlanokat a véleményezési 
dokumentációban külön legyenek megjelölve. 

A tervdokumentációt digitálisan kéri. 

17.  Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 
Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Erdészeti 
Osztály 

  X 
 

18.  Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 
 X  

Tájékoztat, hogy az előzetes megkeresésben foglaltak a honvédelem érdekeit nem érintik, így külön 
észrevételt nem tesz. 

19.  Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
Rendészeti Igazgatóság 

  X 
 

20.  Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztály, Bányászati Osztály  X  

Tájékoztat, hogy a község területén jelenleg nyilvántartott ásványi nyersanyag lelőhely, 
bányaterület nincs. Tájékoztat továbbá, hogy Raposka nyugati külterületének lápos tőzeges 
képződményein építési tevékenységet geotechnikai szakvélemény alapján ajánlatos végezni. 

21.  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 

X   

Felhívja a figyelmet a településrendezési eszközök felülvizsgálata során betartandó, szakterületét 
érintő fejlesztési tervek, jogszabályok körére. Tájékoztat továbbá a Digitális Nemzet Fejlesztési 
Program folyamatban lévő megvalósításáról, mely befolyásolhatja a településrendezési eszközök 
készítését, módosítását. 

22.  Országos Atomenergia Hivatal   X  

23.  Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály 

 X  
Tájékoztat, hogy a község területén természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn. 

24.  Veszprém Megye Főépítésze 

 

 

X   

Tájékoztat a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetéről szóló hatályos jogszabályok figyelembe vételének 
szükségességéről. 

A tervdokumentációt digitálisan kéri. 
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ÉSZREVÉTEL 

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Elnöke 

Felhívja a figyelmet a településrendezési eszközök felülvizsgálata során betartandó, szakterületét 
érintő fejlesztési tervek, jogszabályok körére. 

A tervdokumentációt digitálisan kéri. 

SZOMSZÉDOS ÖNKORMÁNYZATOK 

25.  Kisapáti Község Önkormányzata 
 

X  
Tájékoztat, hogy Kisapáti Község Önkormányzata részéről a Településrendezési terv felülvizsgálatát 
befolyásoló tervei nincsenek. 

26.  Lesencetomaj Község Önkormányzat  X  
Tájékoztat, hogy Lesencetomaj Község Önkormányzata a településrendezési eszközök módosításával 
kapcsolatos észrevételt nem kíván tenni. 

27.  Tapolca Önkormányzat   X  

28.  Hegymagas Önkormányzat   X  

29.  Nemesvita Önkormányzat   X  

 




