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Előzmény, a tanulmányterv célja 
 
Zalahaláp Község déli részén, az NHSZ Csobánc Kft. (székhely: 8300 Tapolca, Halápi utca 33., 

képviseli: Ficsor Elza ügyvezető igazgató) üzemeltetésében lévő hulladéklerakó telep fejlesztése 

tervezett, tekintettel arra, hogy a jelenleg a 010/42 hrsz-ú területen lévő, nem veszélyes hulladék lerakó 

kapacitásának bővítése szükségessé vált. A bővítés a 010/43 hrsz-ú terület igénybevételével tervezett. 

A 010/43 hrsz-ú ingatlan a jelenleg hatályos településrendezési eszközökben általános mezőgazdasági 

területfelhasználásban van (TSZT), valamint általános mezőgazdasági övezeti besorolásban szerepel 

(HÉSZ és SZT), amely a tervezett fejlesztést nem teszi lehetővé.   

Zalahaláp Község közigazgatási területének déli részén, Tapolca Város Önkormányzatának 

tulajdonában lévő hulladéklerakó területén, a 010/43 hrsz-ú ingatlan közvetlenül kapcsolódik a 010/42 

hrsz-on üzemelő hulladéklerakóhoz, valamint, a 010/44 hrsz-on lévő, rekultivált hulladéklerakóhoz.  

A tervezett módosítás - azaz a jelen tanulmányterv által érintett hulladéklerakó bővítése, amely 

Nyugat-Veszprém Megye hulladékelhelyezését hosszútávon biztosítja -, fontos stratégiai cél, a 

meglévő, 010/42 hrsz-ú ingatlanon üzemelő depónia fejlesztése okán.  

A fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges, a Zalahaláp 010/43 hrsz-ú terület jelenlegi 

mezőgazdasági területfelhasználásának és övezeti besorolásának módosítása, különleges 

beépítésre szánt hulladéklerakó területre (KH). (maximum 40% beépíthetőség). 

A jelenleg különleges beépítésre szánt hulladéklerakó területfelhasználásban lévő 010/42 hrsz-ú, 

010/44 hrsz-ú területek és a tervezett fejlesztéssel érinett 010/43 hrsz-ú terület, egységes 

szabályozása, területhasználata, indokolja a teljes terület TSZT, HÉSZ és SZT módosítását, 

amely során a tervezett, a meglévő és a rekultivált hulladéklerakó területei azonos övezetben 

kerülnének szabályozásra, a jelenleg hatályos KH övezetbe, a beépítési paraméterek 

módosításával. 
 

A TSZT, HÉSZ és SZT módosítása, Zalahaláp Község Képviselő-testületének hatásköre. Az 
Önkormányzat Képviselő-testületének a fejlesztés befogadásáról hozandó döntése alapjául, a megbízó 
által elkészíttetett ún. Telepítési tanulmányterv szolgál. Ennek értelmében készült jelen Telepítési 
tanulmányterv.  
 
A Telepítési tanulmányterv célja, hogy olyan hasznosítási, telepítési javaslatot mutasson be, ami a 
település és a beruházó elképzelésének is megfelel, és amely alapját képezi a később készítendő 
településrendezési terveknek, a Településszerkezeti tervnek és a Helyi Építési Szabályzatnak, valamint 
annak mellékletét képező Szabályozási tervnek.  
Jelen Telepítési tanulmányterv a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 15.§ alapján és a 7.sz. melléklet 
tartalmi követelményei szerinti készült. A Telepítési tanulmányterv rögzíti a terület adottságait, a 
településre készült településrendezési tervi előzményeket, valamint feltárja a településre, és a területre 
vonatkozó területrendezési tervek előírásait.  A tanulmányterven belül, el kell készíteni a terület 
beépítési tervét, valamint meg kell fogalmazni a később készítendő településrendezési tervek 
rendezési, szabályozási elveit. A tanulmányban tisztázni kell a területen elhelyezhető épületek, 
létesítmények nagyságát, kapacitását, valamint a fejlesztés következtében várható műszaki 
infrastrukturális (közlekedési és közműellátási) fejlesztési igényeket.  
 
Jelen Telepítési tanulmánytervet, az NHSZ Csobánc Kft. megbízásából a Z. É. Műhely Területfejlesztési 
és Urbanisztikai Tervező és Tanácsadó Kft. készíti. 
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1.1   Az érintett terület rövid bemutatása  
 

A tanulmányterv tervezési területe, a 010/42 hrsz-ú, 010/43 hrsz-ú, 010/44 hrsz-ú telkek, Zalahaláp 
Község közigazgatási területének déli részén találhatók. A település ezen déli területén 1987. óta (akkor 
010/2 hrsz-on nyilvántartott) működik szilárdhulladék-lerakó telep, amely az elmúlt évtizedek során 
részben rekultiválásra került, a 010/44 hrsz-ú területen, részben jelenleg is működő hulladéklerakó a 
010/42 hrsz-ú területen, amely területekhez a jelen bővítési terület, a 010/43 hrsz-ú ingatlan közvetlenül 
kapcsolódik északi irányból. 
 

1.2  A tervezési terület (a Zalahaláp 010/42 hrsz-ú, 010/43 hrsz-ú, 010/44 hrsz-ú 
ingatlanok) és környezetének vizsgálati bemutatása  

 

A terület és környezetére vonatkozó, magasabb szintű területrendezési tervek  
A tervezési területet érintő OTrT övezetek 
 
A 2019. március 16-án hatályba lépett, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló, 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.) II. fejezete tartalmazza, az Országos 
Területrendezési Tervet (a továbbiakban: OTrT), amely magában foglalja az Ország Szerkezeti Tervét, 
valamint az Országos Övezeti Tervet és az ezekre vonatkozó szabályokat. 
 
A tárgyi módosítás, a Trtv, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2019. 
(XII.13.) Veszprém Megye Területrendezési Tervéről szóló önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
VmTrT) előírásaival, továbbá a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 88/2019. (XII. 12.) 
határozatával Veszprém Megye Területrendezési Tervének megyei szabályozási ajánlásaival, az 
alábbiak szerint összhangban van.: 
 
Zalahaláp Község közigazgatási területét a Trtv Országos Szerkezeti terv szerint, a városias települési 
térség, az erdőgazdálkodási-, a mezőgazdasági térség, a vegyes területfelhasználású térség és a 
vízgazdálkodási térség területe érinti. 
 
1.2.1. 2018. ÉVI CXXXIX. TÖRVÉNY, MAGYARORSZÁG ÉS EGYES KIEMELT TÉRSÉGEINEK 
TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL 
 
2. MELLÉKLET: ORSZÁG SZERKEZETI TERVE  
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A tervezett módosítással érintett területek mezőgazdasági térségben találhatók az Ország 
Szerkezeti tervében. 
 
„11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során 
…… 
b) *  a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület 
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület, - 
nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével - beépítésre szánt terület vagy különleges 
honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe 
sorolható;” 
 

Az OTrT Szerkezeti tervlapja szerint, Zalahaláp Község közigazgatási területe az erdőgazdálkodási, a 
mezőgazdasági és a vízgazdálkodási térség részét képezi, a település belterületi és a külterületi 
fekvésű, beépítésre szánt területei, a települési térségbe tartoznak; a tervezési területeket az OTrT 
települési térség kategóriába sorolja.  

 

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályairól szóló, 9/2019. (VI. 

14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló, 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.) 19. § (4) 

bekezdésével összhangban, a kiemelt térségi övezetek érintettsége a következő: 

1. Ökológiai hálózat magterületének övezete: a települést érinti a tervezési területeket nem 
érinti (OTrT szerint) 

 2. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: a települést nem érinti (OTrT szerint), 

3. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete: a települést érinti, a tervezési területeket nem 
érinti (OTrT szerint), 

4. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: a települést nem érinti (OTrT szerint), 

5. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete: a települést nem érinti (MvM rendelet 1. melléklete 
szerint), 

6. Erdők övezete: a települést érinti, de a tervezési területeket nem érinti (OTrT szerint),   

7. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete: a települést nem érinti (MvM rendelet 2. melléklete 
szerint), 

8. Tájképvédelmi terület övezete: a tervezési területeket érinti (MvM rendelet 3. melléklete 
szerint),   

  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800139.TV&searchUrl=/gyorskereso#lbj8ida22e
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9. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: a települést nem érinti (OTrT 
szerint), 

10. Vízminőség-védelmi terület övezete: a települést érinti, a tervezési területeket nem érinti 
(MvM rendelet 4. melléklete szerint), 

  

11. Nagyvízi meder övezete: a települést nem érinti (MvM rendelet 5. melléklete szerint),  

12. VTT-tározók övezete: a települést nem érinti (MvM rendelet 6. melléklete szerint), 

13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete: a teljes települést érinti. (OTrT szerint). 
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1.2.2. VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 
 
2. Melléklet - Szerkezeti Terv: 

   
 
Veszprém Megye Területrendezési Tervében a tervezett módosítások területei, részben sajátos 
területfelhasználású térségben vannak, a tervezett bővítés területe pedig mezőgazdasági 
térségben található, - közvetlenül kapcsolódva a sajátos területfelhasználású térséghez. 
 
3.1.melléklet : Országos Ökológiai Hálózat övezetei  

 

Az Országos Ökológiai Hálózat övezetei: a települést érintik a tervezési területeket nem érintik. 

3.2.melléklet : Kiváló- és jó termőhelyi adottságú szántók  övezetei 

Kiváló- és jó termőhelyi adottságú szántók övezetei: a települést nem érintik. 

3.3. melléklet : Erdők- és erdőtelepítésre javasolt terület övezetei 
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Erdők- és erdőtelepítésre javasolt terület övezetei: a települést érintik a tervezési területeket nem 

érinti. 

3.4. Tájképvédelmi területe övezet  

  

Tájképvédelmi terület övezete: a teljes települést érinti. 

3.5. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete 

Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: a települést nem érinti. 

3.6. Vízminőségvédelmi terület övezete 

 
 

Vízminőségvédelmi terület övezete: a teljes települést érinti.  
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3.7. Nagyvízi meder övezete: Nagyvízi meder övezete: a települést nem érinti.  

3.8. Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

   

Honvédelmi és katonai célú terület övezete: a teljes települést érinti. 

3.9. Ásványi nyersanyagvagyon övezete: a teljes települést érinti. 

 

3.10. Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete: a települést nem érinti.  

3.11. Földtani veszélyforrás terület övezete 

Földtani veszélyforrás terület övezete: a települést nem érinti.  

3.12.1. Gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott célterületeinek övezete 

Gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott célterületeinek övezete: a települést nem érinti. 

3.12.2. Innovációs-technológiai fejlesztés kiemelten támogatott célterületeinek övezete 

 Innovációs-technológiai fejlesztés kiemelten támogatott célterületeinek övezete: a települést 
nem érinti. 

 
3.12.3. Karsztvíz emelkedéssel veszélyeztetett települések övezete 

Karsztvíz emelkedéssel veszélyeztetett települések övezete: a települést nem érinti. 

3.12.4. Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületeinek övezete 

Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületeinek övezete: a települést nem érinti. 
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3.12.5. Együtt tervezendő térségek övezete – Veszprém megye várostérségeinek övezete 

 
 
3.12.6. Együtt tervezendő térségek övezete – Az “Európa kulturális főváros Veszprém 2023” 

program érdekében együttműködő települések övezete 

Az “Európa kulturális főváros Veszprém 2023” program érdekében együttműködő települések övezete:  

a települést nem érinti. 

 

 

A TELKEKRE ÉS KÖRNYEZETÜKRE VONATKOZÓ HELYI SZINTŰ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZÖK 

 
Zalahaláp Község Településrendezési Eszközei (Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti 
terv és leírás, Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat) az alábbiak szerint került jóváhagyásra:  

 
▪ Településfejlesztési Koncepció – 108/2004 (XI.04.) határozat, 
▪ Településszerkezeti terv és leírás - 87/2005(VIII.08.) Ök. határozata,  
▪ Helyi Építési Szabályzat - 4/2005.(VIII.12.) sz. Ök. rendelete, 

 
 
A)  Zalahaláp Község hatályos Településszerkezeti terve: 
 
A TELEKRE ÉS KÖRNYEZETÉRE VONATKOZÓ, HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZÖK: 
 

TSZT: A tervezési terület jelenleg részben  - a 010/42 hrsz-ú és a 010/44 hrsz-ú területek tekintetében 
- beépítésre szánt különleges hulladékgazdálkodási  (KH jelű) területfelhasználásban, és a tervezett 
bővítési terület pedig – A 010/43 hrsz-ú ingatlan - beépítésre nem szánt általános mezőgazdasági 
területfelhasználásban (Má jelű) található. 
 

Hatályos 87/2005(VIII.08.) határozat, Települészerkezeti terv kivonat: 
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B) Zalahaláp Község hatályos Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási tervi melléklete 

4/2005.(VIII.12.) Önk. rendelete:  
 
HÉSZ rendelet kivonat: 

(1) „ Különleges terület 
 

14.§. 

 

(1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk 

elhelyezkedő épületek különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős 

hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső 

hatásaitól is védelmet igényelnek), és más beépítésre szánt 

területfelhasználású területektől eltérnek. 

(2) Különleges terület területfelhasználási kategóriájú területek:  

- KTE övezeti jelű temető terület, 

- KSP övezeti jelű sport, szabadidő terület. 

- KH övezeti jelű hulladéklerakó terület. 

- KHT övezeti jelű honvédelmi terület. 

(3) A különleges területen az építési övezetek fő rendeltetésének megfelelő, 
valamint az ahhoz kapcsolódó építmények helyezhetők el.  
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(4) A különleges terület építési övezetben található kialakult telkek 

beépíthetők, amennyiben területük eléri a 400 m2-t. A beépíthető telek 

minimális szélessége a homlokvonalon 12 m.  

(5) Épületek az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők 
el:   

- előkert mértéke minimum 5,0 méter, 

- oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott 

legkisebb távolságnál, sem 5,0 méternél,  

- a hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem az OTÉK szerint meghatározott 

legkisebb távolságnál, sem 10,0 méternél.   

-  

KH. jelű hulladékkezelő terület 

Beépítési mód K - szabadon álló 

Kialakítható telek területe min. 2000 m2  

Kialakítható telek szélessége min. 25 m a telek homlokvonalán  

Megengedett legnagyobb beépítettség K – 10 % 

Megengedett legkisebb építménymagasság K – 2,0 m 

Megengedett legnagyobb építménymagasság K – 12,0 m 

Megengedett legkisebb zöldfelület 60 % 

-  

 
(2) Általános mezőgazdasági terület 

 

20.§. 

 
1(1)Általános mezőgazdasági területen elhelyezhetők 

a.) állattartó létesítmények (ha a talajt nem szennyezik), 

b.) nem állattartó mezőgazdasági üzemi létesítmények, 

c.) mezőgazdasági termeléssel összefüggő lakóépületek 

d.) szállásjellegű épületek, 

e.) vendéglátó épületek. 

….. 

„(9) Az Má1 jelű általános mezőgazdasági övezetben 

a.) szántóföldi művelés esetén, 10 ha-nál nagyobb telken, a terület 

rendeltetésszerű használatát szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő 

épület építhető, és a beépített alapterület a telek a 0,2%-át, illetve 

az 1000 m2-t nem haladhatja meg; 

b.) gyep, rét és legelő művelés esetén 2 ha-nál nagyobb telken, hagyományos, 
almos állattartó és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a 

beépített alapterület a telek 1 %-át, illetve az 1000 m2-t nem haladhatja 

meg; 

 
1  Módosította a 8/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelet 
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c.) művelt gyümölcsültetvény esetén 1 ha-nál nagyobb telken a mezőgazdasági 
termelést, feldolgozást szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület 

építhető, és a beépített alapterület a telek 2%-át, illetve az 500 m2-t 

nem haladhatja meg. 

d.) A telkek művelési ága a beépítés feltételeként akkor fogadható el, ha az 
a telek területének legalább 50 %-án meghatározó. 

e.) Az övezetben művelési ágtól függetlenül, 5 ha-nál nagyobb 

telken, legfeljebb 3 %-os beépítettség mellett, 

növénytermesztés és állattenyésztés, az ezekkel kapcsolatos 

termékfeldolgozás és terméktárolás, valamint az ott lakás, 

illetve az ezekhez a funkciókhoz kapcsolódó szállásjellegű 

épület, vendéglátó épület a környezetvédelmi és vízügyi, 

valamint a köz- és állat egészségügyi hatóság által is 

elfogadott vízzáró szennyvíztároló, illetve egyedi 

szennyvíztisztító és/vagy szennyvíz-elhelyezési kis 

létesítmény (korszerű csatorna-közműpótló) megléte esetén, a 

látványvédelem biztosítása mellett helyezhető el.” 

 

SZT: A területeken, a jelenleg hatályos HÉSZ részben különleges hulladékgazdálkodási (KH) 
területfelhasználást, és a tervezett bővítés területén pedig általános mezőgazdasági (Má) 
területfelhasználást határoz meg. 

Szabályozási tervi melléklete 4/2005.(VIII.12.) Önk. rendelete: 
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A telkek és környezetük telekalakításának bemutatása: 
 
2019. évi Földhivatali telekállapot - kivonat a Zalahaláp 010/42 hrsz-ú, 010/43 hrsz-ú és a 010/44 
hrsz-ú telkekre és környezetükre: 
A tervezett bővítés területén a telek a) alrészlete, jelenleg is kivett, szeméttelep művelésiágban, a b) 

alrészlete pedig, legelő művelési (L6) ágban szerepel. 

 

 
A telekek és környezetük jelenlegi területhasználata, beépítettsége bemutatása: 

 

1.3  Telepítési terv  
A 010/43 hrsz-ú területen a meglévő hulladéklerakó bővítése tervezett, közvetlenül kapcsolódva 

északról a  jelenleg üzemelő telephez, amely a 10/42 hrsz-ú területen üzemel. 
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1.4,  1.5  A módosítás során elérendő célok összefoglalása, a szabályozás e célból 
módosítandó elemeinek összefoglalása, Szabályozási koncepció, javaslat a 
szabályozás módosítására 

 
A tanulmányterv szerint, az NHSZ Csobánc Kft. által tervezett fejlesztés megvalósítása érdekében 

szükséges, a településrendezési eszközök (TSZT, HÉSz és SZT) módosítása. 

 
▪ A Településszerkezeti Tervben és a Helyi Építési Szabályzatban (TSZT, HÉSZ) az alábbi 

módosítás szükséges: 
 

A fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges, a Zalahaláp 010/43 hrsz-ú terület jelenlegi 

mezőgazdasági területfelhasználásának és övezeti besorolásának módosítása, különleges beépítésre 

szánt hulladéklerakó területre (KH) (maximum 40% beépíthetőség). 

 

A jelenleg különleges beépítésre szánt hulladéklerakó területfelhasználásban lévő, 010/42 hrsz-ú és 

010/44 hrsz-ú területek és a tervezett bővítéssel érintett 010/43 hrsz-ú terület egységes szabályozása, 

területhasználata, indokolja a teljes terület TSZT, HÉSZ és SZT módosítását, amely során a tervezett, a 

meglévő és a rekultivált hulladéklerakó területei azonos övezetben kerülnek szabályozásra, a jelenleg 

hatályos KH övezetbe, a beépítési paraméterek szükséges módosításával. 

 

Az MTrT/OTrT új beépítésre szánt terület kijelöléséről rendelkező, 12.§ (3) bekezdése előírásai a 
következők: 

„(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-

ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 

kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén 

zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új 

beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a 

zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.”   

Az érintett területen az új beépítésre szánt terület kijelölése okán szükséges 2008 m2 védőerdő kijelölés, 

amely a 010/42 hrsz-ú terület északi telekhatára mentén kerül tervezetten kijelölésre. 

 

A Településszerkezeti Terv tervlapja az alábbiak szerint módosul: 

terület 
TSZT jelenlegi 

területhasználat 
 TSZT tervezett területhasználat 

010/43 hrsz-ú  
Má 

általános mezőgazdasági terület 
➔ 

KH 
különleges hulladéklerakó terület 

010/42 hrsz-ú egy 
része 

KH 
különleges hulladéklerakó 

terület 
➔ 

Ev 
véderdő terület 

 
Zalahaláp Község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát követően, a terület különleges 

beépítésre nem szánt területfelhasználásba kerül átsorolásra, a jogszabályi környezet értelmében, az 

építmények a felülvizsgálatot követően, az OTÉK alapján, már nem kerülnek a beépítés részeként 

figyelembevételre, kizárólag az épületek, amelyek viszont nagyon csekély beépítési százalékot 

jelentenek az adott területen. 
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Települészerkezeti terv tervezett módosítása: 

 

 
 
Az érintett telkek összevonásával, a tervezési területen az OTÉK által megengedett legnagyobb 40%-os 

beépítési mutató mellett; a biológiai értékmutató, a differenciált számítással - új beépítésre szánt terület 

kijelölése esetén is - szinten tartható, a jelenleg hatályos TSZT, HÉSZ és SZT részterületre történő 

módosításával. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS 
a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet alapján 

1.sz. tervezési terület - Igénybe vett területek: 

Jelenlegi területhasználat (nem dif) terület (ha) értékmutató aktivitásérték 

1. Má 010/43 hrsz (tervezett bővítés) 4,01 3,7 14,837 

2. rekultivált hulladéklerakó 010/44 hrsz-ú  2,54  0,1 0,254 

3. működő hulladéklerakó  010/42 hrsz-ú 3,06 0,1 0,306 

Összesen:  15,397 

Tervezett területhasználat (dif. számítás) terület (ha) értékmutató aktivitásérték 

1. tervezett hulladéklerakó 010/43 hrsz-ú 4,01 0,2 0,802 

2. Védelmi erdő 010/42 hrsz-ú e.r. 0,2 9,0 1,8 

3. rekultivált hulladéklerakó (gyep) 010/44 hrsz-ú 2,54 5,0 12,7 

4. működő hulladéklerakó 010/42 hrsz-ú e.r. 3,06 -0,2=2,86 0,2 0,572 

Összesen:  +15,872 

Különbözet: +0,475 



18 

 

A Helyi Építési Szabályzatban (HÉSZ) az alábbi módosítások szükségesek: 

A tervezési terület a meglévő, különleges hulladékkezelő (KH jelű)  építési övezetet kapja - a jelenleg 

hatályos paraméterek módosítása mellett, az alábbiak szerint: 

(6) Építmények az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők 
el:   

- előkert mértéke minimum 0,0 méter, 

- oldalkert mértéke minimum 0,0 méter, 

- a hátsókert mértéke minimum 0,0 méternél.   

KH. jelű hulladékkezelő terület 

Beépítési mód K - szabadon álló 

Kialakítható telek területe min. 2000 m2  

Kialakítható telek szélessége min. 25 m a telek homlokvonalán  

Megengedett legnagyobb beépítettség 

terepszint felett 
K – 40 % 

Megengedett legnagyobb beépítettség 

terepszint alatt 
K – 40 % 

Megengedett legkisebb építménymagasság K – 2,0 m 

Megengedett legnagyobb 

építménymagasság 
K – 12,0 m 

Megengedett legkisebb zöldfelület 40 % 

 
  

SZT  javasolt módosítása: 

 

 



19 

 

 

1.6  A javasolt beépítés várható infrastrukturális igényei, közlekedés, közműfejlesztés, 
humán infrastruktúra fejlesztési igénye  

 

Közlekedés 
 

 

A tervezett módosítási feladat, nem teszi szükségessé a Zalahaláp Község hatályos településrendezési 

eszközeiben szereplő, közlekedési javaslatok megváltoztatását, a hatályos TSZT, és HÉSZ közlekedési 

munkarészei nem változnak. Az SZT a helyi kiszolgálóutakat érintően, nem módosul. 

 
Hálózati kapcsolatok 
A település hálózati kapcsolatait a tervezett módosítások nem érintik, azok nem változnak.  

    
Közúthálózat 
A módosítások, a hatályos településrendezési eszközökben szereplő, helyi közúthálózatot lényegileg 

nem változtatják meg. 

     
Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
A módosítás a település kerékpáros és gyalogos közlekedésén nem változtat.  

 
Gépjármű elhelyezés, parkolás  
A tervezési területen továbbra is az OTÉK és a HÉSZ előírásai szerint kell biztosítani a szükséges 

parkolóhelyeket és a rakodási lehetőséget. 

  

Közműfejlesztés  
 

A tervezett módosítási feladat nem teszi szükségessé, a közművesítési javaslatok megváltoztatását, a 

hatályos TSZT, HÉSZ és SZT közművesítési munkarészei nem változnak. 

 

1.7  A javasolt beépítés várható táji-, környezeti hatásai 
 
A tervezett módosítás, a település zöldfelületi rendszerét érdemben nem befolyásolja. 

A tervezett módosítás nincs hatással a település lakosságának zöldfelületi ellátottságára. 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által VE-

09/KTF/00053-13/2021 ügyszámon kiadott, Előzetes Vizsgálati Eljárást lezáró döntés alapján a 

tervezett bővítés kapcsán a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatás nem szükséges, az egységes 

környezethasználati engedély és hulladékgazdálkodási engedély azonban igen, a 314/2005. (XII.25.) 

Korm. alapján. 
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1.8  Örökségi és környezeti értékek vizsgálata, javaslat sérülésük elkerülésére  
 

A tervezési területen épített örökségi érték nem található. A területen nyilvántartott régészeti lelőhely 

nincs, a Várkapitányság Nonprofit Ztr. által készített, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció 

alapján. A hatályos HÉSZ tartalmaz erre vonatkozó előírásokat, amelyek az építési tevékenység során 

betartandók. 

A terület természetvédelmi szempontból nem áll sem országos, sem helyi oltalom alatt. A terület nem 

része az országos ökológiai hálózatnak, sem a NATURA 2000 kijelölésű területeknek, természeti 

értékek nem találhatóak rajta. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS: 

 

A tervezett módosítás - azaz a jelen tanulmányterv által érintett hulladéklerakó bővítése, amely 

Nyugat-Veszprém Megye hulladékelhelyezését hosszútávon biztosítja -, fontos stratégiai cél, a 

meglévő, 010/42 hrsz-ú ingatlanon üzemelő depónia fejlesztése okán.  

 

A tanulmányterv szerint, a különleges hulladéklerakó terület bővítéséhez, azaz a 010/43 hrsz-ú 

területen történő különleges hulladékgazdálkodási terület kijelöléséhez szükséges, a 

településrendezési eszközök (TSZT, HÉSz és SZT) módosítása, amely a tanulmányterv 

Képviselő-testületi elfogadását követően, mint kiemelt fejlesztési terület, a 314/2012.(XI.8.) Korm. 

rend. a 42. § szerinti ún. tárgyalásos eljárás szerint lefolytatható, az érdekelt államigazgatási 

egyeztető szervek körében. 
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Földhivatali alaptérkép kivágat - 010/42-44 hrsz-ú

ingatlanokra vonatkozóan

városrendezési vezető tervező
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módosítás tervezési területe
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KH

Beépítési mód: szabadonálló

Legnagyobb beépíthetőség: 10 %

Legnagyobb építménymagasság: 12 m

Kialakítható telekterület: 2000 m²

É

Hatályos Szabályozási Terv kivágat - 010/42-44 hrsz-ú

ingatlanokra vonatkozóan

városrendezési vezető tervező

TT1 12-0160

módosítás tervezési területe
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településtervező
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KH

Beépítési mód: szabadonálló

Legnagyobb beépíthetőség: 40 %

Legnagyobb építménymagasság: 12 m

Kialakítható telekterület: 2000 m²

É

Szabályozási Terv módosítása - 010/42-44 hrsz-ú

ingatlanokra vonatkozóan

városrendezési vezető tervező

TT1 12-0160

módosítás tervezési területe

SZT/M

településtervező

K2 01-5086/02, TT1 01-5086/02

területfelhasználás határvonala

különleges hulladéklerakó területe
KH

természeti terület határa

általános mezőgazdasági terület

Má

Védelmi erdőterület
Ev



szeméttelep

ú

t

szeméttelep

út

s

z

e

m

é

t
t
e

l
e

p

különleges hulladéklerakó terület

KH KH

általános mezőgazdasági terület

Má Má

Hatályos Településszerkezeti terv kivágat - 010/42-44 hrsz-ú

ingatlanokra vonatkozóan

városrendezési vezető tervező

TT1 12-0160

módosítás tervezési területe

TSZT

okl. településtervező

K2 01-5086/02, TT1 01-5086/02
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különleges hulladéklerakó terület

KH KH

általános mezőgazdasági terület

Má Má

védelmi erdőterület
Ev Ev

Településszerkezeti terv módosítása - 010/42-44 hrsz-ú

ingatlanokra vonatkozóan

városrendezési vezető tervező

TT1 12-0160

módosítás tervezési területe

TSZT/M

településtervező

K2 01-5086/02, TT1 01-5086/02


