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1. MELLÉKLET  

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYAI 

A szerkezeti tervlapon az Étv.-nek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módja, továbbá 
a vonalas szerkezeti elemek kerültek ábrázolásra. A gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak nem kaptak 
önálló jelölést, azonban a környező területfelhasználások folyamatossága ezen közlekedési célú 
közterületek területénél megszakad. 

A területi mérleg és a beépítési sűrűség számítása során az eltérő területfelhasználási egységek 
találkozásánál az önálló kategóriába nem sorolt közterületet (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utat) 
annak felező vonaláig kell az érintett szomszédos területfelhasználási egységekhez hozzászámítani. 

Az önálló kategóriába nem sorolt közterületek (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak) megszüntetése, 
valamint új utak kialakítása esetén a településszerkezeti terv módosítása nem szükséges. 

1. TELEPÜLÉSSZERKEZET-TÁJSZERKEZET 

Csopak településszerkezeti tervének alapját a hatályos településszerkezeti terv jelenti, s a 
változások a 257/2003 (IX.23.) Kt. sz. határozattal elfogadott, többször módosított település-
szerkezeti tervhez képest jelennek meg jelen településszerkezeti tervben tervezett elemként. 

Csopak a Balaton északi partján, a Balaton-felvidék középső részén elhelyezkedő település. 
Szerkezetét meghatározzák táji, természeti adottságai – a Balaton és a vízparti nádasok, a 
hegyoldalban található, nagy kiterjedésű szőlőterületek, a hegyek tetején elhelyezkedő 
erdőterületek, valamint a településen keresztülhaladó Séd-patak. A művi vonalas elemek közül 
meghatározók a közlekedési infrastruktúra elemek, különös tekintettel az országos főutakra és a 
vasútvonalra, melyek a települést és a tájat egyaránt kettévágják. 

A tájszerkezet, a meghatározó tájhasználatok a domborzati adottságokhoz alkalmazkodva alakultak 
ki. A magasabb térszíneket, hegytetőket a település északi részén erdőségek borítják, a déli 
kitettségű, alacsonyabban fekvő hegyoldalakon többnyire szőlőterületek terülnek el, a vízpart menti 
területeken pedig nagy kiterjedésű gyepek és nádasok fekszenek. 

A település a domborzati viszonyokhoz alkalmazkodva a Séd-patak partjára települve alakult ki. A 
két falu (Csopak és Kövesd) összenövéséből kialakult ősközséget a patakkal párhuzamosan húzódó 
utca mellé települt házsorok alkották, amelyek az egykori kövesdi falumagban sűrűsödtek. Később a 
település dél felé - ekkor alakult ki Balaton partján elhelyezkedő Fürdőtelep -, majd nyugat, észak-
nyugat irányába bővült. 

Csopak belterülete két településrészre (Ősközség és környezete, Fürdőtelep) tagolódik, melyek 
időben egymást követően épültek ki, így szerkezetileg és településképileg is jól elkülöníthetők. A 
két településrészt a 71-es főút és a vasút markánsan elválasztja egymástól, az ettől északra 
elhelyezkedő Ősközségi rész jellemzően lakóterület, míg a délre található Fürdőtelepen az 
üdülőterület területfelhasználás a meghatározó. 

A település jelenlegi szerkezetének és további fejlődésének legmeghatározóbb vonalas elemei: 

- 71. és 73. sz. főút; 
- Székesfehérvár - Tapolca vasútvonal (vasúti megállóhellyel); 
- Balatonfüred - Csopak és Csopak – (Paloznak) - Lovas településközi utak; 
- szőlőhegyi dűlőutak; 
- Séd-patak. 

Szerkezeti jelentőségű területfelhasználási egységek: 

- Ősközség településrész lakóterületi túlsúlya; 
- Fürdőtelep településrész üdülőterületi túlsúlya; 
- Falukertje településrész üdülőterületei túlsúlya; 
- településközpont és intézményi területek a Kossuth utca mentén; 
- üdülőterületek a település nyugati határában, a vasúttól északra; 
- ipari területek vasút és a 73. sz. főút kereszteződésében; 
- erdőterületek a település északi részén; 



 

- szőlőterületek a szőlőhegyen (az Ősközség keleti illetve nyugati oldalán); 
- gyepterületek a Kerekedi-öböl mentén; 
- nádasok a Balaton partján, a Kerekedi-öböl és a Paloznaki-öböl mentén; 
- a Balaton vízfelülete. 

Tervezett vonalas szerkezeti elemek: 

- fasorok 

Tervezett szerkezeti jelentőségű területfelhasználási egységek: 

- településközpont terület a Kossuth utca északi részén; 
- különleges terület a tervezett kemping területén a 71-es főúttól délre a paloznaki településhatáron; 

- különleges borgazdasági terület a 73-as úttól nyugatra; 
- üdülőházas területek és különleges turisztikai terület a Sárdi-rét környezetében; 
- különleges turisztikai terület a Plul-malom környezetében, 
- különleges terület a Ranolder-kastély területén belterület keleti oldalán a szőlőhegyen; 
- szőlőterületek kijelölése az északi erdőségek déli határán; 
- szőlőterületek kijelölése az Ősközség keleti oldalán, valamint a Kerekedi-öböltől nyugatra; 
- gyepterület kijelölése az ORFK Oktatási Központjának területén a közigazgatási terület északi 

részén az erdőterületbe beékelődve, a 73. sz. főút nyugati oldalán; 
- az erdőterületek besorolásnak újraértelmezése (új véderdők kijelölése). 

Az Ősközség és környezete a 71-es főúttól északra elhelyezkedő településrész. Központjában, az 
északnyugat-délkelet irányban húzódó Kossuth utca mentén helyezkednek el a településközpont és 
intézmény területek. A településrész egészén a lakóterületek dominálnak, a településrész északi 
részén üdülőterületek találhatók, a települési szövetbe különleges, kereskedelmi, szolgáltató és 
zöldterületek ékelődnek be elszórtan. Az Ősközség központjában fekszik a sportpálya (különleges 
terület területfelhasználás), s elszórtan helyezkedik el a falu négy temetője (különleges beépítésre 
nem szánt terület területfelhasználás). 

A Fürdőtelep túlnyomó része változatos épületállományú és megjelenésű hétvégi házas terület, 
melyben elszórtan helyezkednek el településközpont területek. A településrész Balatonhoz közelebb 
eső területein (keleti, déli és nyugati határában) üdülőházas területek találhatók. A Balaton partján 
különleges területek találhatók, itt helyezkedik el a strand, a vitorláskikötő és a kemping. A Fürdő 
utca mentén új turisztikai terület került kijelölésre, hasonlóan a településrész északnyugati részén 
található Sárdi-rét területeihez. A településrész zöldterületeinek túlnyomó része megerősítésre 
került, kisebb részükön különleges beépítésre nem szánt turisztikai terület került kijelölésre. A 
kempingtől északra új zöldterületek kerültek kijelölésre. 

A két belterületi településrész mellett önálló belterületként jelenik meg a település nyugati 
határában, a vasúttól északra elhelyezkedő Falukertje településrész is, mely a szőlőhegy déli 
részén elhelyezkedő hétvégiházas üdülőtelkeket foglalja magába. 

A tájszerkezet alakításánál hosszabb időtávon cél a természeti-táji adottságokhoz alkalmazkodó 
tájhasználatok megőrzése, különös tekintettel a szőlőterületekre. 

Ennek megfelelően a szőlőhegy mezőgazdasági terület besorolása továbbra is fenntartandó. A nagy 
parcellás, jellemzően egybefüggő táblákat alkotó szőlőterületek általános mezőgazdasági terület 
– szőlő besorolásúak, míg a kisparcellás, részben már beépített, ám jelentős arányban szőlővel 
művelt területek pedig kertes mezőgazdasági terület besorolásúak. További általános 
mezőgazdasági terület – szőlő területek kerültek kijelölésre a Kerekedi-öböl nyugati oldalán a 
balatonfüredi településhatáron. 

Az általános mezőgazdasági területeken belül gyepterülethez tartozik a Sáfránykert utca keleti 
oldalán, a paloznaki településhatáron fekvő gyepterület; a Kerekedi-öböl északi oldalán fekvő nagy 
kiterjedésű legelő; illetve az északi erdőterületek közé ékelődő ORFK Oktatási Központ. 

A település északi részén, a magasabb hegytetőkön és hegyoldalakon fekvő erdőterületek 
megtartandók, besorolásuk gazdasági és védelmi rendeltetés szerint differenciálódik. Kisebb 
védelmi célú erdősáv található továbbá a Kerekedi-öböl nyugati oldalán. 

A település közigazgatási területén vízgazdálkodási terület besorolású a Balaton vízfelülete (amely 
a közigazgatási terület több mint felét teszi ki), a Séd-patak, a bel- és külterületi csatornák, illetve 
a vízművek területei. 



 

A külterületen elszórva helyezkednek el turizmushoz kapcsolódó területek, amelyek különleges 
beépítésre nem szánt terület besorolásúak (egykori Ranolder-kastély területe és a Budai-villa területe). 

 

2. KÖZIGAZGATÁSI TERÜLET, BELTERÜLETHATÁR MÓDOSÍTÁS 

A település területén a közigazgatási határ megtartandó. 

Belterülethatár módosítható a TSZT tervlapon meghatározottak szerint: 

- a 71. sz. főúttól délre a Sárdi-rét területe – 5,84 ha; 

- a 73. sz. főút és a vasút kereszteződésétől északra elhelyezkedő ipari területek – 2,72 ha; 

- 73. sz. főút két oldalán a belterülethez dél felől kapcsolódó lakóterületek - 1,54 ha; 

- a belterület északi határában a 73.sz. főút mentén a Malom Csárda területe – 0,43 ha; 

 

3. TERÜLETFELHASZNÁLÁS  

A település közigazgatási területe az alábbi területfelhasználási egységekbe tartozik: 

A) Beépítésre szánt területek:  

1) Lakóterület 

a) falusias lakóterület 

2) Vegyes terület 

a) településközpont terület 

b) intézmény terület 

3) Gazdasági terület 

a) kereskedelmi, szolgáltató terület 

b) egyéb ipari terület 

4) Üdülőterület 

a) üdülőházas terület 

b) hétvégi házas terület 

5) Különleges terület 

a) sportterület 

b) strand terület 

c) kikötő terület 

d) kemping terület 

e) borgazdasági terület 

f) turisztikai terület 

g) mezőgazdasági üzemi terület 

h) honvédelmi terület 

B) Beépítésre nem szánt területek: 

1) Zöldterület 

a) közkert 

2) Erdőterület 

a) védelmi erdőterület 



 

b) gazdasági erdőterület 

3) Mezőgazdasági terület 

a) általános mezőgazdasági terület 

aa) gyep 

ab) szőlő 

b) kertes mezőgazdasági terület 

4) Vízgazdálkodási terület 

a) tómeder 

b) tómedren kívüli terület 

 

5) Különleges beépítésre nem szánt terület 

a) temető 

b) turisztikai terület 

c) közösségi kert 

d) villa 

e) honvédelmi terület – gazdasági erdőterület 

6) Közlekedési- és közmű elhelyezési terület 

a) közúti 

b) kötöttpályás 

3.1. AZ EGYES TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK JELLEMZŐI 

Csopak településszerkezeti tervében a beépítésre szánt területfelhasználási egységek jellemzőinek 
összefoglalása a következőkben kerül részletezésre: 

 Területfelhasználási egység 

Megengedett 
legnagyobb 
beépítési 
sűrűség 

Közmű-
vesítettség 
mértéke 

Lf Falusias lakóterület 0,5 teljes 

Vt Településközpont terület 1,2 teljes 

Vi Intézmény terület 1,0 teljes 

Gksz 
Kereskedelmi szolgáltató 
terület 

1,0 teljes 

Gip Ipari terület 1,0 teljes 

Üü Üdülőházas terület 1,0 teljes 

Üh Hétvégi házas terület 0,2 teljes 

K-Sp 
Különleges terület – 
sportterület 

0,2 teljes 

K-Str 
Különleges terület – strand 
terület 

0,2 teljes 

K-Ki 
Különleges terület – kikötő 
terület 

0,2 teljes 

K-Kemp 
Különleges terület – kemping 
terület 

0,4 teljes 

K-Bg 
Különleges terület – 
borgazdasági terület 

0,8 teljes 

K-Tur 
Különleges terület – 
turisztikai terület 

0,5 teljes 

K-Mü 
Különleges terület – 
mezőgazdasági üzemi terület 

0,3 részleges 



 

A beépítésre 
nem szánt 
területfelhasználási egységek jellemzői a következők: 

 Területfelhasználási egység 
Minimális 
közmű-

vesítettség 

Zkk Zöldterület (közkert) teljes 

Ev Védelmi erdőterület - 

Eg Gazdasági erdőterület - 

Má-gy 
Általános mezőgazdasági terület-
gyep 

- 

Má-sző 
Általános mezőgazdasági terület-
szőlő 

- 

Mk Kertes mezőgazdasági terület - 

V 
Vízgazdálkodási terület - 
tómeder 

- 

V-tk 
Vízgazdálkodási terület – 
tómedren kívüli terület 

- 

Kb-T 
Különleges beépítésre nem szánt 
terület – temető 

részleges 

Kb-Tur 
Különleges beépítésre nem szánt 
terület – turisztikai terület 

részleges 

Kb-Kk 
Különleges beépítésre nem szánt 
terület – közösségi kert 

részleges 

Kb-Vi 
Különleges beépítésre nem szánt 
terület – villa 

részleges 

Kb-Hon-
Eg 

Különleges beépítésre nem szánt 
terület – honvédelmi terület – 
gazdasági erdőterület 

részleges 

Köu Közúti közlekedési terület részleges 

Kök Kötöttpályás közlekedési terület részleges 

 

3.2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Azok a beépített és további beépítésre kijelölt területek, amelyen belüli építési övezetekben az építési telek 
megengedett beépítettsége legalább 5 %. 

3.2.1. LAKÓTERÜLET 

3.2.1.1. Falusias lakóterület (Lf) 

A terület lakóépületek, a mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre 
jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál. 

Falusias lakóterület területfelhasználási egységbe tartozik Csopak valamennyi lakóterülete. A 
meglévő lakóterületeken – jellemzően az Ősközség területén - mintegy 120-130 be nem épített 
építési telek található, ezek lakóterületi tartalékot jelentenek. 

Tervezett falusias lakóterület: 
- a vasúttól északra, a Vasút utca - Rizling utca – Berekháti utca – Séd-patak által határolt 

tömbben - 7,24 ha (C12) 
- a 73-as főút és a Füredi út kereszteződésében elhelyezkedő terület – 0,16 ha (C9) 
- az Öreghegyi út déli szakaszának keleti oldalán elhelyezkedő terület - 0,46 ha (C4) 
- a Veszprémi út keleti oldalán, a Kishegyi úttól északra elhelyezkedő lakótömbök – 1,05 ha (C1-C2) 
- a Kossuth utcában, az általános iskola környezetében elhelyezkedő lakóterületek – 0,54 ha (C6-C7) 

- a Füredi út – Kossuth Lajos utca kereszteződésében, a Füredi úttal szemközt elhelyezkedő 
lakóterületek – 0,31 ha (A1-A2) 

K-Hon 
Különleges terület – 
honvédelmi terület 

0,5 teljes 



 

- az egykori Kövesdi településmag mellett elhelyezkedő lakótelkek – 0,32 ha (C11) 

(A tervezett területek megnevezésénél zárójelben a Településszerkezeti terv 1. melléklet (Szerkezeti terv 
leírása) II. Változások c. fejezetében található táblázatban szereplő sorszámok találhatóak.) 

3.2.2. VEGYES TERÜLET 

3.2.2.1. Településközpont terület (Vt) 

A terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, 
amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre. 

Településközpont terület területfelhasználási egységbe tartozik a Kossuth Lajos utca – Paloznaki 
utca kereszteződése körül elhelyezkedő Kövesdi településmag területe. A településközpont 
területeken a lakó-, intézményi- illetve a kiskereskedelmi és szolgáltató rendeltetésű épületek 
egyaránt jellemzők. 

Tervezett településközpont terület: 
- a település északi részén a Petőfi Sándor utca – Kossuth Lajos utca – Kishegyi utca – Szent Donát 

utca által határolt tömb nyugati része - 1,55 ha (C5) 
- a 71-es főúttól délre, a belterület nyugati határában elhelyezkedő teleksáv – 0,55 ha (A3) 

3.2.2.2. Intézmény terület (Vi) 

A terület elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetést szolgáló épületek 
elhelyezésére szolgál. 

Intézmény terület területfelhasználási egységbe tartoznak Csopak azon igazgatási, oktatási, 
szociális és hitéleti intézményei, melyek önállóan helyezkednek el a lakóterületi környezeten belül. 

3.2.3. GAZDASÁGI TERÜLET 

3.2.3.1. Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) 

Kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági 
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgáló területfelhasználási egység. 

Kereskedelmi, szolgáltató terület területfelhasználási egységbe tartozik a Füredi út – Veszprémi út 
kereszteződésében elhelyezkedő autókereskedés és szerviz. 

Tervezett kereskedelmi, szolgáltató terület: 
- a Füredi út déli oldalán, a meglévő szervizzel szemben elhelyezkedő terület - 0,08 ha (C10) 

3.2.3.2. Egyéb ipari terület (Gip) 

Az egyéb ipari terület elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás építményei 
elhelyezésére szolgál. 

Az egyéb ipari terület a gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál. Ipari terület 
területfelhasználási egységbe tartoznak a Falukertje utca két oldalán elhelyezkedő területek. 

Tervezett egyéb ipari terület: 
- a Falukertje utca déli oldalán fekvő ipari terület nyugati része – 0,05 ha (A8) 

3.2.4. ÜDÜLŐ TERÜLET 

3.2.4.1. Üdülőházas terület (Üü) 

Üdülőházas üdülőterületen olyan kettőnél több üdülőegységet magába foglaló üdülő rendeltetésű épület, 
üdülőtábor és kemping helyezhető el, amely túlnyomóan változó üdülői kör többnapos tartózkodására szolgál, 
és elhelyezés, mérete, kialakítása, felszereltsége és infrastrukturális ellátottsága alapján az üdülési célú 
tartózkodásra alkalmas. 

Üdülőházas terület területfelhasználási egységbe tartozik a déli településrészen (Fürdőtelep) 
elszórtan elhelyezkedő szállodák, üdülők területe. 

Tervezett üdülőházas terület: 
- a Forrás utca északi oldalán elhelyezkedő meglévő üdülők területe – 4,04 ha (C14) 
- a Szépkilátó utca és az Árpád utca találkozásánál fekvő terület – 1,1 ha (C17) 

3.2.4.2. Hétvégi házas terület (Üh) 



 

A terület elsősorban legfeljebb két üdülőegységet magába foglaló üdülőépületek elhelyezésére szolgál. 

Hétvégi házas terület területfelhasználási egységbe tartozik a Fürdőtelep túlnyomó része, Ősközség 
településrészen az Öreghegy északi részén elhelyezkedő, és a Vasút utca – Lápotai utca – Szőlőskert 
utca által határolt üdülőterületek, valamint a település nyugati határában, a Falukertjében 
elhelyezkedő területek. 

3.2.5. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények rendeltetésük 
miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is 
védelmet igényelnek.  

A különleges területek adott rendeltetéshez kötötten, és csak annak megfeleltetve kerülhetnek 
felhasználásra, ezáltal biztosítva a koncepció célkitűzéseinek megvalósulását. 

3.2.5.1. Különleges terület – sportterület (K-Sp) 

Különleges terület – sportterület elsősorban a sportolás céljára alkalmas építmények elhelyezésére szolgál. 

Különleges terület – sportterület területfelhasználásba tartozik a község központjában, a Füredi 
utca északi oldalán elhelyezkedő terület. 

3.2.5.2. Különleges terület – strandterület (K-St) 

Különleges terület – strandterület strand kialakítására és kiszolgáló létesítményei elhelyezésére szolgál. 

Ebbe a területfelhasználási egységbe tartozik a vízpart mellett, az Örkény István sétányon található 
strand. A területre a vízpart-rehabilitációs terv előírásai vonatkoznak. 

3.2.5.3. Különleges terület – kikötő terület (K-Ki) 

Különleges terület – kikötő terület a kikötő kiszolgáló építményei, valamint szállás, kereskedelem és vendéglátás 

épületei elhelyezésére szolgál. 

Ebbe a területfelhasználási egységbe tartoznak az Örkény István sétány mentén elhelyezett csónak- 
és vitorláskikötők. A területre a vízpart-rehabilitációs terv előírásai vonatkoznak. 

3.2.5.4. Különleges terület – kemping terület (K-Kemp) 

Különleges terület – kemping terület kemping és üdülőtábor kialakítására és kiszolgáló létesítményei elhelyezésére 

szolgál. 

 

Tervezett különleges terület – kemping terület: 
- a Fürdőtelep keleti határában a Sport utcában meglévő üdülőtábor és a Sirály utcában 

tervezett ökokemping területe – 4,63 ha (C16) 

3.2.5.5. Különleges terület – borgazdasági terület (K-Bg) 

Különleges terület – borgazdasági terület a borászati üzemi és annak kiszolgáló létesítményei, valamint a 

kereskedelem és vendéglátás épületei elhelyezésére szolgál. 

Tervezett különleges terület – borgazdasági terület: 
- a 73-as főúttól nyugatra, a Simoga közben elhelyezkedő meglévő borgazdaság területe – 1,37 ha (C8) 

3.2.5.6. Különleges terület – turisztikai terület (K-Tur) 

A terület főként a helyi turisztikai és szabadidős tevékenységet kiszolgáló építmények, továbbá 
szállásépületek elhelyezésére szolgál.  

Tervezett különleges terület – turisztikai terület: 
- a település északi részén, a Kisfaludy utcában elhelyezkedő Plul Malom és környezete a Séd-

patak két ága között – 0,49 ha (C3) 
- a település déli részén a tervezett agóra területe a Fürdő utca nyugati oldalán – 0,69 ha (C15) 
- a Ranolder-kastély területe a Kishegyi utcában – 3,16 ha (A5) 

3.2.5.7. Különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület (K-Mü) 

A különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület elsősorban mezőgazdasági növénytermesztés, -tárolás, -
feldolgozás, nagyüzemi állattartás, állattenyésztés céljára alkalmas építmények elhelyezésére szolgál.  



 

E területfelhasználási egységbe tartozik az egykori – rekultivált - hulladéklerakó területe a Csákány-
hegy északnyugati oldalán. 

3.2.5.8. Különleges terület – honvédelmi terület (K-Hon) 

A különleges terület – honvédelmi terület a honvédelmi érdekeket szolgáló építmények 
elhelyezésére szolgál. 

Tervezett különleges terület – honvédelmi terület: 
- a Forrás utca nyugati végének északi és déli oldalán fekvő területek – 2,61 ha (A4,C13,C18) 

3.3. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK  

Beépítésre nem szánt területek azok, amelyeken belüli övezetekben a telkek megengedett beépítettsége 
legfeljebb 5 %. 

3.3.1. ZÖLDTERÜLET – KÖZKERT (ZKK) 

Olyan állandóan növényzettel fedett közterület, mely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, 
javítását, ökológiai rendszerének védelmét pihenést, kikapcsolódást szolgálja. A zöldterületek a település 
lakosságának pihenési, játék és mozgás igényét szolgáló, továbbá a környezet minőségét javító, 
településesztétikai értékű, növényzettel fedett közhasználatú területek.  

Meglévő zöldterületek: 
- Millenniumi park a Veszprémi út – Kossuth utca találkozásánál - 0,28 ha 
- Séd-patak menti sétány számára kijelölt zöldterület - 0,62 ha 
- Kossuth utca – Patakvölgyi utca találkozásánál fekvő zöldterület - 0,06 ha 
- a Szérüskert utca mellett elhelyezkedő zöldterület - 0,33 ha 
- az Öreghegyi út nyugati részén található zöldterületek - 0,08 ha 
- Fürdő utcai játszótér - 0,11 ha 
- a hajóállomás területe - 0,25 ha 
- a Szent József-forrás környezete (Forrás utca) - 0,25 ha 
- a Sárdi-rét és a 71. sz. főút közti terület - 0,43 ha 
- a Sárdi-rét déli részén húzódó zöldterület - 0,3 ha 
- a Balaton partján, a Kerekedi-öböl keleti részén kijelölt zöldterület - 0,75 ha 
- a Balaton partján, a Paloznaki-öböl nyugati részén kijelölt zöldterület - 1,55 ha 

Tervezett zöldterület: 
- a Millenniumi parktól délre fekvő telken – 0,06 ha (B10) 
- a Vasút utca elején fekvő területen – 0,05 ha (D23) 
- a vasúttól északra és délre a paloznaki településhatáron – 0,2 ha (D26) 
- a Ranolder-kastély parkjának területén – 0,28 ha (D27) 

3.3.2. ERDŐTERÜLETEK 

Erdőnek a fás növényekből és társult élőlényekből kialakult életközösséget tekintjük, területfelhasználás 
szempontjából erdőterületeknek az erdő által elfoglalt 1500 m2 vagy annál nagyobb kiterjedésű földterületet 
tekintjük a benne található nyiladékokkal együtt, valamint az erdőtelepítésre tervezett területeket. Erdőnek 
minősül a meghatározott terület akkor is ha átmenetileg a faállomány vagy az életközösség más eleme 
hiányzik. 

Az erdőterületek alapvető jelentőségűek az élővilág megőrzése és a települési környezet minősége 
szempontjából, valamint elsődleges fontosságúak tájesztétikai szempontból, a táji értékek és 
turisztikai vonzerő megtartása céljából.  

Az erdősültség növelésére Csopak esetében nincs szükség, csupán a jogszabályi előírások változása 
következtében kerültek kijelölésre kisebb területeken új erdőterületek. 

A településszerkezeti tervben az erdők védelmi, illetve gazdasági erdő besorolásba kerültek. E 
területek a hatályos településszerkezeti terven is erdőterület besorolásúak, csupán differenciálásra 
kerültek védelmi és gazdasági funkciók alapján.  

Védelmi erdők (Ev) 

Tervezett védelmi erdők: 



 

- a közigazgatási terület északi részén, elszórt foltokban a 73-as út mindkét oldalán – 395,25 ha 
(D1-D2, D4-D6) 

- a Kerekedi-öböl nyugati oldalán fekvő erdőterület - 1,1 ha (D22) 
- a Csákány-hegyen található egykori hulladéklerakó területének átsorolása – 0,14 ha (B1) 
- az Kopasz-domb északi oldalán fekvő egykori bánya területének átsorolása – 0,65 ha (B2) 

Gazdasági erdők (Eg) 

Meglévő gazdasági erdők: 
- a közigazgatási terület északi részén elszórtan fekvő erdőterületek – 230,59 ha 

3.3.3. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 

A mezőgazdasági területek a növénytermesztés és az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel 
kapcsolatos, a saját termék feldolgozás, tárolás és árusítás építményei elhelyezésére szolgáló területek. 

A mezőgazdasági területek a településszerkezeti tervben általános és kertes mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egységként kerültek felosztásra. Általános mezőgazdasági területen belül a 
településszerkezeti terv megkülönbözteti az általános mezőgazdasági terület - szőlő illetve 
általános mezőgazdasági terület - gyep területfelhasználási egységeket. 

3.3.3.1. Általános mezőgazdasági terület – szőlő (Má-sző) 

Meglévő szőlőterületek: 
- a Szőlőhegy belterülettől nyugatra eső területeinek egy része - 30,77 ha 
- a Szőlőhegy belterülettől keletre eső területeinek egy része - 10,67 ha 
- a Berekháti szőlőterület - 5,2 ha 
- a vasút és a 71. sz. főút közti zárványterület - 6,28 ha 
- a Falukertje településrésztől északnyugatra fekvő területek - 9,96 ha 

Tervezett szőlőterületek: 
- a Lőcedomb környezete - 22,88 ha (D19) 
- a Csákány-hegy déli lábánál elhelyezkedő területek – 16,32 ha (D8, D16) 
- az Öreg-hegy déli lábánál elhelyezkedő területek – 3,77 ha (D9, D10) 
- a belterülettől nyugatra, a Füredi út északi oldalán – 14,72 ha (D12, D13) 
- a belterülettől nyugatra, a Füredi út déli oldalán – 9,36 ha (D14) 
- a Paloznaki úttól északra fekvő szőlőterületek – 1,12 ha (D17, D18) 

3.3.3.2. Általános mezőgazdasági terület – gyep (Má-gy) 

Meglévő gyepterületek: 
- a Kerekedi-öböl menti gyepterületek – 38,63 ha 

Tervezett gyepterületek: 
- az ORFK Oktatási Központja - 11,2 ha (D3) 
- a Lőcedombtól délkeletre, a paloznaki településhatáron fekvő területek - 6,72 ha (D20) 
- a 73. sz. főút nyugati oldalán a belterülettől északra – 0,17 ha (D7) 
- a 71. sz. főúttól délre a paloznaki településhatáron – 0,71 ha (D25) 

3.3.3.3. Kertes mezőgazdasági terület 

Meglévő kertes mezőgazdasági területek: 
- a Szőlőhegy belterülettől nyugatra fekvő területeinek egy része – 47,63 ha 
- a Szőlőhegy belterülettől keletre fekvő területeinek egy része – 3,89 ha 

3.3.4. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 

Vízgazdálkodási terület a folyó- és állóvíz medrek és parti sávjuk, a közcélú nyílt csatornák medre és parti 
sávjuk, a vízbázisok területe, a hullámtér és az árvédelmi töltések területe. Vízgazdálkodási területen 
építményt elhelyezni a vonatkozó jogszabályok szerint lehet. 

A terv a vízgazdálkodási területeken belül megkülönböztet tómedret és tómedren kívüli 
vízgazdálkodási területet. A tómeder területéhez a Balaton vízfelülete tartozik, a tómedren kívüli 
vízgazdálkodási területhez pedig a Balaton parti sávjának a vízpartrehabilitációs terven ábrázolt 
része, a Séd-patak, illetve a vízművek területei. 

3.3.4.1. Vízgazdálkodási terület – tómeder (V) 



 

- a Balaton vízfelülete - 1253,24 ha 

3.3.4.2. Vízgazdálkodási területek – tómedren kívül (V-tk) 

- a Balaton parti sávja - 10,45 ha 
- a Séd-patak területe - 2,61 ha 
- a Nosztori-völgyben található 098/42 hrsz-ú vízműterület - 0,16 ha 
- a Nosztori-völgyben található 0114/3 hrsz-ú vízműterület - 0,1 ha 
- Vasút utcában található vízműterület (801/4 hrsz) - 0,06 ha 
- a Paloznaki úton található vízműterület (61 hrsz) - 0,07 ha 
- bel- és külterületi csatornák - 0,81 ha 

3.3.5. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET 

Olyan beépítésre nem szánt területek, amelyeken az elhelyezhető építmények rendeltetésük miatt jelentős 
hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek. 

3.3.5.1. Különleges beépítésre nem szánt terület - temetőterület (Kb-T) 

A terület a temetkezés épületei, a temetkezés kegyeleti épületei, s az azt kiszolgáló és kiegészítő épületek 
elhelyezésére szolgál.  

E területfelhasználási egységbe tartoznak a község temetői. 

Tervezett különleges beépítésre nem szánt terület - temetőterület: 
- a Csákányhegyi úti római katolikus – 0,44 ha (B3) 
- a Csákányhegyi úti református temető - 0,33 ha (B4) 
- a Füredi úti temető - 0,22 ha (B5) 
- a Lőcedombi utcai temető - 0,18 ha (B6) 

3.3.5.2. Különleges beépítésre nem szánt terület – turisztikai terület (Kb-Tur)  

A terület az idegenforgalomhoz kapcsolódó és az azokat kiszolgáló építmények elhelyezésére szolgál.  

Tervezett különleges beépítésre nem szánt terület – turisztikai terület: 
- az egykori Ranolder-kastélytól északra elhelyezkedő terület a Kishegyi utcában - 0,77 ha 

(D15) 

3.3.5.3. Különleges beépítésre nem szánt terület – közösségi kert (Kb-Kk) 

A területfelhasználási egységbe tartozó területek a hagyományos kertészeti művelést kiszolgáló építmények 
elhelyezésére szolgálnak. 

 

Tervezett különleges beépítésre nem szánt terület – közösségi kert: 
- a Kövesdi településközpont mellett elhelyezkedő, a Séd-patak partján fekvő kisparcellás 

terület - 0,59 ha (B7) 

3.3.5.4. Különleges beépítésre nem szánt terület – villa (Kb-Vi) 

A terület az egykori szőlőhegyi villaépületek elhelyezésére szolgál.  

Tervezett különleges beépítésre nem szánt terület - temetőterület: 
- a szőlőhegyen a Budai utcában elhelyezkedő Budai-villa területe - 0,26 ha (D11) 

3.3.5.5. Különleges beépítésre nem szánt terület – honvédelmi terület – gazdasági erdőterület 
(Kb-Hon-Eg) 

A területfelhasználási egységbe tartozó terület a honvédelmi érdekeket szolgáló építmények elhelyezésére 
szolgál. 

Tervezett különleges beépítésre nem szánt terület - honvédelmi terület – gazdasági erdőterület: 
- a közigazgatási terület északi részén, a paloznaki településhatáron fekvő honvédelmi terület 

– 1,76 ha (D30) 

3.3.6. KÖZLEKEDÉSI TERÜLET 

A közlekedési terület az országos és a helyi közút, a kerékpárút, a gépjármű várakozóhely (parkoló) – a közterületnek nem 
minősülő telken megvalósuló kivételével –, a járda és gyalogút (sétány), köztér, mindezek csomópontja, vízelvezetési 
rendszere és környezetvédelmi építményei, a közúti, a kötöttpályás, a vízi és a légi közlekedés, továbbá a közmű és a 
hírközlés építményei elhelyezésére szolgál. 



 

3.3.6.1. Közúti közlekedési terület (Köu) 

Meglévő közúti közlekedési terület: 
- az országos főutak, valamint gyűjtőutak területe – 26,15 ha (ld. 7. fejezet) 

Tervezett közúti közlekedési terület: 

- a Balatoni bringakörút csopaki szakaszának nyugati része – 0,83 ha (D21) 
- a Fürdő utcában kijelölt parkoló területe – 0,11 ha (D24) 
- a Sárdi-rét területén kijelöl közlekedési terület – 0,11 ha (B9) 

3.3.6.2. Kötöttpályás közlekedési terület (Kök) 

Meglévő kötöttpályás közlekedési terület: 
- a vasútvonal területe – 5,79 ha (ld. 7. fejezet) 

4. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet 
9. § értelmében a Helyi Építési Szabályzatban gondoskodni kell a a közigazgatási területen a 
klimatikus viszonyok megőrzése, javítása érdekében a telkek növényzettel fedett részéből, a 
zöldterületekből és az erdőkből álló egységes és összefüggő rendszer kialakításáról. Ennek 
figyelembe vételével a zöldfelületi rendszer szerkezeti kapcsolatait a településszerkezeti terv 
ábrázolja.  

Csopakon a zöldfelületi rendszer elemei: 

 Területfelhasználási egységek: 
o erdőterület 

A településen található, illetve a településszerkezeti terven jelölt (meglévő és 
tervezett) erdőterületek leírását lásd bővebben a Településszerkezeti leírás 3.3.2. 
fejezetében. 

o általános mezőgazdasági terület - szőlő 
A településen található, illetve a településszerkezeti terven jelölt (meglévő és 
tervezett) általános mezőgazdasági terület - szőlő leírását lásd bővebben a 
Településszerkezeti leírás 3.3.3.1. fejezetében. 

o általános mezőgazdasági terület - gyep 
A településen található, illetve a településszerkezeti terven jelölt (meglévő és 
tervezett) általános mezőgazdasági terület - gyep leírását lásd bővebben a 
Településszerkezeti leírás 3.3.3.2. fejezetében. 

o zöldterület 
A településen található, illetve a településszerkezeti terven jelölt (meglévő és 
tervezett) zöldterületek leírását lásd bővebben a Településszerkezeti leírás 3.3.1. 
fejezetében. 

o különleges beépítésre nem szánt terület 
A településen található, illetve a településszerkezeti terven jelölt különleges 
beépítésre nem szánt terület – temető illetve közösségi kert leírását lásd bővebben 
a Településszerkezeti leírás 3.3.5.1. és 3.3.5.3. fejezeteiben. 

o lakóterüleket és egyéb jelentős zöldfelülettel bíró területfelhasználások 
A településen található, illetve a településszerkezeti terven jelölt falusias 
lakóterület, üdülőházas terület, hétvégiházas terület és különleges terület - 
sportterület leírását lásd bővebben a Településszerkezeti leírás 3.2.1.1., 3.2.4.1., 
3.2.4.2 és 3.2.5.1. fejezeteiben. 

 Egyéb: 
o vonalas szerkezeti elemek: fasorok 
o telken belüli zöldfelületek. 

Az Országos Ökológiai Hálózat – Magterülethez, a Natura2000 hálózathoz, illetve az országos 
jelentőségű természetvédelmi területekhez tartozó területek megőrzésére, a Séd-patak menti 
zöldfelületek fenntartására kiemelt figyelmet kell fordítani egyrészt a vízminőség-védelem, 
másrészt a talajvédelem és a biodiverzitás megőrzésének szempontjából. A település erdősültségét 
fenn kell tartani, az erdők megőrzendők.   



 

Fontos szereppel bírnak a mezőgazdasági területek, Csopakon a szőlők megőrzése kiemelt feladat 
egyrészt tájképvédelmi, másrészt kultúrtörténeti, és gazdasági szempontból egyaránt. 

A település zöldterületei többnyire kisebb kiterjedésű, a belterületen elszórtan található közkertek. 
Új zöldterület került kijelölésre a vasút déli és északi oldalán a paloznaki településhatáron, 
valamint a Vasút utca elején. Csopak zöldfelületeinek legnagyobb része igényes kialakítású, 
minőségi állapotuk kiváló. Fontos zöldterületi elemként jeleink meg továbbá a Séd-sétány, amely 
többek között az Ősközség zöldterületei közötti kapcsolatot biztosítja. 

A zöldterületeken kívül jelentős zöldfelületi elemei a belterületnek a temető, a közösségi kert, 
valamint a sportpálya, amelyek különleges beépítésre nem szánt illetve beépítésre szánt területként 
kerültek kijelölésre.  

A településen található, illetve a településszerkezeti terven jelölt különleges beépítésre nem szánt 
területek leírását lásd bővebben a Településszerkezeti leírás 3.3.5. fejezetében. 

A településszerkezeti terven jelölt helyeken fasorok telepítendők, amelyek így hálózatot képezve 
tudják biztosítani a kapcsolatot a települési zöldfelületi rendszer különböző típusú elemei között.  

5. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

5.1. TÁJRENDEZÉS  

A tájrendezési fejezethez tartozó, tájhasználatokat leíró munkarészeket ld. 3.3 fejezet.  

5.2. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM  

5.2.1.NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGŰ TÁJ ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

Natura2000 területek 

A település külterületének jelentős része a Natura 2000 hálózathoz tartozik. Csopakon Natura 2000 
különleges madárvédelmi (SPA) terület és különleges természetmegőrzési terület (SCI) a Balaton 
vízfelszíne, valamint különleges természetmegőrzési terület (SCI) a Balatonfüredi-erdő területének 
Csopak közigazgatási területére eső része és a település északi részén fekvő erdőségek nagy része.  

A 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékletében meghatározott Natura 2000 hálózathoz tartozó 
területek Csopak közigazgatási területén az alábbiak: 

Balaton 
(HUBF30002) 

0201/9, 0225/6, 0225/12, 0225/20, 0225/27, 0225/63, 0225/66, 0225/67, 0225/68, 0225/69, 
0225/70, 0225/71, 0225/72, 0225/73, 0225/74, 0225/75, 0225/78, 0225/79, 0225/80, 0225/81, 
0225/82, 0225/83, 0225/84, 0225/85, 0225/86, 0225/87, 0225/88, 0225/89, 0225/90, 0225/91, 
0225/92, 0225/93, 0225/94, 0225/95, 0225/96, 0225/97, 0225/98, 0225/99, 0225/100, 0225/101, 
0225/102, 0225/103, 0225/104, 0225/105, 0225/106, 0225/107, 0225/108, 0225/109, 0225/110, 
0225/111, 0225/112, 0225/113, 0225/114, 0225/115, 0225/116, 0225/117, 0225/118, 0225/119, 
0225/120, 0225/121, 0225/122, 0225/123, 0225/124, 0225/125, 0225/126, 0225/127, 0225/129, 
0225/130, 0226/19, 0226/20 

Balatonfüredi-erdő 
(HUBF20034) 

040, 047, 048, 049/1, 049/2, 049/3, 049/4, 049/5, 049/6, 049/7, 049/8, 049/9, 049/10, 049/11, 
049/12, 049/13, 049/14, 049/15, 049/16, 049/17, 049/18, 049/19, 049/20, 049/21, 049/22, 
049/23, 049/24, 049/25, 049/26, 049/27, 049/28, 049/29, 049/30, 049/31, 049/32, 050/2, 050/3, 
050/5, 050/6, 051/1, 051/3, 051/12, 053, 055/1, 055/2, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 
064, 071, 072/1, 072/2, 072/3, 073/1, 073/2, 073/3, 073/4, 073/5, 073/6, 073/7, 073/8, 073/9, 
073/10, 073/11, 073/12, 073/13, 073/14, 073/15, 073/16, 073/18, 073/19, 074/1, 074/2, 074/3, 
074/4, 075/1, 075/2, 075/3, 087/1, 087/2, 087/3, 087/4, 088, 089, 090, 092, 093, 094/1, 094/2, 
094/3, 095, 096, 0104, 0105, 0107/2, 0107/4, 0108/2, 0108/3, 0109/1, 0109/2, 0110/1, 0110/4, 
0110/5, 0110/6, 0110/7, 0110/8, 0110/9, 0112/4, 0112/5, 0112/6, 0112/7, 0112/8, 0112/9, 
0112/10, 0112/11, 0112/12, 0112/14, 0112/15, 0112/16, 0112/17, 0112/18, 0113, 0114/3, 0114/4, 
0114/5, 0114/6, 0114/7, 0114/8, 0114/9, 0114/10, 0116/1, 0117/2, 0117/3, 0117/4, 0117/5 



 

Ramsari területek 

A Balaton Ramsari területek közé tartozik 1989. március 17-e óta. Az Egyezmény legfontosabb célja 
a vizes élőhelyek megőrzése, fenntartható vagy bölcs hasznosításuk elősegítése és az erre vonatkozó 
megfelelő jogi, intézményi és együttműködési keretek biztosítása. Az Egyezmény a vizes területek 
erőforrásainak hasznosítását olyan módon célozza meg, hogy a rövid távú kizsákmányolás helyett a 
hosszabb távú, fenntartható hasznosításra törekszik.  

A vizes élőhely nemzetközi jelentőségűnek minősül, ha 

 az adott biogeográfiai régióban található természetes vagy természetközeli vizes élőhely 
típusok reprezentatív, ritka vagy unikális példáját foglalja magába; 

 veszélyeztetett vagy kritikusan veszélyeztetett fajokat vagy veszélyeztetett ökológiai 
közösségeket tart fenn; 

 az adott biogeográfiai régió biológiai sokféleségének fenntartásában fontos állat- és/vagy 
növényfajokat tart fenn; 

 állat- és/vagy növényfajokat azok életciklusának kritikus időszakában tart fenn vagy 
élőhelyet biztosít számukra kedvezőtlen feltételek esetén; 

 rendszeresen 20 000 vagy annál több vízimadarat tart el; 

 rendszeresen egy vízimadár faj vagy alfaj populációjának 1%-át tartja el (Balatonon három 
faj populációjának 1%-a rendszeresen előfordul.); 

 őshonos halak fajaink, alfajaink, családjainak, életciklus szakaszainak, fajok közötti 
interakcióknak és/vagy populációknak jelentős részét tartja fenn; 

 halfajok számára fontos táplálékforrást, szaporodási-, halivadék nevelő területet és/vagy 
vándorlási útvonalat foglal magába. 

A Balaton Ramsari területnél megjegyzendő, hogy a tó különlegesen jó feltételeket biztosít a 
vándorló madarak számára. A téli, vándorlási időszakban vízimadarak csapatai pihennek a Balaton 
vizén, úgy, mint a tőkés réce (Anas platyrhynchos), szárcsa (Fulica atra), kerceréce (Bucephala 
clangula), a fütyülő réce (Anas penelope), a barátréce (Aythya ferina), és a vetési lúd (Anser 
fabalis). Védett és fokozottan védett vízimadarak is megjelennek itt, többek között a kanalasréce 
(Anas clypeataa), a hegyi réce (Aythya marila), a kontyos réce (Aythya fuligula), a füstös réce 
(Melanitta fusca), a kis bukó (Mergus albellus), a nyári lúd (Anser anser), a bütykös hattyú (Cygnus 
olor) és a sarki búvár (Gavia arctica). Ez az egyetlen olyan magyarországi Ramsari terület, mely csak 
időszakosan védett, mivel a nyári turista időszakban szabadon használható, és ekkor nem elégítené 
ki a nemzetközi jelentőség kritériumát. A nemzetközi jelentőségű helyzete szezonális, október 1-től 
április 30-ig tart. 

5.2.2. ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ TÁJ ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

Országos Ökológiai Hálózat – Magterület övezete 

Az Országos Ökológiai Hálózat övezetei a településrendezési eszközökben az illetékes Nemzeti Park 
Igazgatóság 282/2009. (XII.11.) Korm.rendelet szerinti adatszolgáltatása, illetve 2003. évi XXVI. 
törvény 12/A§ (4)  bekezdése alapján pontosítva kerültek lehatárolásra.  

Magterület övezete Csopak területén az északi erdőterületekre, a Balaton vízfelületére, illetve a 
Kerekedi-öböltől északra fekvő gyepterületre terjed ki. 

Országos jelentőségű védett természeti területek 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park terület 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről szóló 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet Csopak 
közigazgatási területén az alábbi hrsz-ú ingatlanokat határozza meg, amelyek a Paloznaki-öböl és a 
Kerekedi-öböl menti nádas és gyepterületeket foglalják magukba: 

167/2–3, 171, 173/1–2, 177, 0201/6, 0201/8-9, 0201/16, 0202, 0211, 0212/1, 0225/6, 0225/12, 
0225/20, 0225/27, 0225/37, 0225/63, 0225/66-75, 0225/78-102, 0225/104-114, 0225/116-127, 
0225/129-130 

Balatonfüredi Erdő Természetvédelmi Terület 



 

E 761,1 ha nagyságú védett terület legnagyobb része Balatonfüred közigazgatási területére esik, 
Csopak területét mindössze 90 ha-on érinti az Öreg-hegyen és a Kopasz-dombon. A védelem Csopak 
területén az alábbi hrsz-ú ingatlanokat érinti:  
0102/1, 0117/2, 0117/3, 0117/4, 0117/5. 

Ex-lege védett természeti értékek 

Az 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdés alapján védelemben részesülnek Csopak területén 
található források valamint barlangok. 

Csopak területén található források: 

- a Szent József-forrás a Forrás utcában (F-4400-1260),  
- a Nádas-kút a Völgy utcában (F-4400-1285),  
- a Bodon-kút a 73-as út keleti oldalán a belterület déli részén (F-4400-1284),  
- a Gombás-kút a Nagykúti utcában (F-4400-1294), 
- a Nosztori-források a Nosztori-völgyben (F-4400-1426; F-4400-1434) 

-  

Csopak területén található barlangok: 

- Nosztori-sziklaüreg (4462-20), 
- Nosztori-sziklaodú (4462-21), 
- Nosztori-völgyi-forrásbarlang (4462-22), 
- Csákány-hegyi-barlang (4462-23). 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve –Térségi jelentőségű tájképvédelmi 
terület övezete  

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozik a szőlőhegy teljes területe, valamint a 
Kerekedi-öböl északi partján fekvő gyepterületek. 

5.2.3. HELYI JELENTŐSÉGŰ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

Csopak területén helyi jelentőségű természetvédelmi területek a Csopaki-szőlők, amelyeket a 
10/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelet nyilvánít védetté. E területek a szőlőhegyen elszórva 
helyezkednek el, nagyobb foltok a berekháti területen a 73. sz. keleti oldalán, a Falukertjétől 
északnyugatra, a Csákány-hegy déli lábától egészen a 71. sz. főútig terjedő területen, valamint a 
Szérűskerttől nyugatra találhatóak. 

További helyi természetvédelmi oltalom alatt álló terület Csopak területén a Növényvédelmi és 
Agrokémiai Állomás Parkja, amely az egykori Ranolder-kastély területén található. A védelmet a 
20/2007. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelet mondja ki. 

6. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

Csopak több évszázados múltra visszatekintő település, azonban a község történetéből adódó 
építészeti elemek arányaiban csak kevés épületen maradtak meg változatlanul. A hagyományos 
építészet jellemzői közül a településközpontban megjelenő hagyományos településszerkezet, 
valamint az egységes utcakép maradt fenn változatlan formában, emellett egyes épületek őrzik még 
a térségre jellemző, hagyományos építészeti vonásokat. 

6.1. ORSZÁGOS MŰEMLÉKVÉDELEM 

Az országos nyilvántartás szerint Csopakon több országos védelem alatt álló műemlék építmény áll. 
Ezek közé tartoznak a balaton-felvidéki népi építészet jegyeit magukon viselő lakóépületek, a 
szőlőhegyen elhelyezkedő présházak és egykori villák, az egyházi kötődésű épületek közül a 
református templom, egy templomrom és egy harangtorony, továbbá a falu múltjában jelentős 
szerepet betöltő vízimalom. 

Az országos védelem alatt álló műemlék építmények listája a következő: 

Ssz. Név Cím Hrsz Törzsszám 

1. Budai villa Füredi utca 1846/1 5475 



 

2. Harangtorony Kossuth utca 1110/2 5479 

3. Lakóház Budai utca 1845 5476 

4. Lakóház Kossuth utca 1010 5481 

5. Lakóház Dózsa György utca 99 9038 

6. Lakóház Dózsa György utca 98 8649 

7. Lakóház Szérűskert utca 1128 5474 

8. Présház Kossuth utca 140 9039 

9. Présház Füredi utca 1126 5480 

10. Eőry-villa (présház és pince) Kishegyi utca 19, 20/1, 
21-23 

8689 

11. Ranolder-kastély Kishegyi utca 031/1, 
031/3-6 

5483 

12. Református templom Paloznaki utca 65 5477 

13. Szent Miklós templom romjai Kossuth utca 125 5478 

14. Vincellérház Berekháti utca 778 5484 

15. Vízimalom Kisfaludy utca 1179 
1177 

9036 

6.2. HELYI VÉDELEM 
A község önkormányzata 2009-ben alkotta meg a község helyi építészeti örökségének védelméről 
szóló rendeletét (1/2009. (I.9.) Kt. rendelet), melynek mellékletében meghatározta a védelemre 
érdemes építmények listáját. Helyi védelem alá tartoznak az építészetileg értékes, ám országos 
védettséggel nem rendelkező épületek, többek között lakóházak, villaépületek, présházak, valamint 
a Csák-malom (Malom Csárda). Emellett helyi védelemre érdemesnek ítélték a külterületi 
kereszteket, a temetőket, a Szent Donát szobrot, a kilátót, valamint a helytörténeti jelentőségű 
prést és gőzmozdonyt. 

A helyi értékvédelmi rendelet mellékletében helyi egyedi védelem alatt állnak teljes lakótömbök, 
így a védett ingatlanok listájának felülvizsgálata szükséges. Emellett szükségessé válhat a védett 
területek kijelölése is. 

A helyi építészeti értékek védelméről szóló rendeletben foglalt védett építmények megőrzését 
biztosítani kell, továbbá fontos, hogy a kialakult léptéktől, arányoktól jelentősen eltérő épületek a 
jövőben sem épüljenek. A védelmi előírásokat úgy kell meghatározni, hogy a védelemre tervezett 
épületek védelmének kimondását követően a védett épületekre, műtárgyakra vonatkozó előírások 
alkalmazhatók legyenek. 

6.3. RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 

Az országos nyilvántartás szerint Csopakon a következő régészeti lelőhelyek lelhetők fel: 

Ssz Lelőhely neve Hrsz Azonosító 

1. Kövesdi 
templomrom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

125    7704 

2. Kövesd - középkori 
településmag 

024/1-3, 028/3-5, 028/10, 028/13-21, 
028/22, 028/26, 52/2, 53-66, 68/2-6,  69-72, 
74, 77/1-2, 78/1-2, 79/1, 80/2, 81/1, 82/1, 
83/1, 84/1, 95-102, 103/1, 104, 106-115, 
117-119, 121-129, 953, 955, 954/3-9, 954/10-
13, 958, 959/2-8, 965-969, 972-973, 975-979, 
982-993, 997-1007, 1009-1010, 1012-1019, 
1021, 1023, 1025-1046, 1050/3-4, 1051, 
1053, 162/1-3 

7703 

3. Harangtorony, 
Kossuth u. 128. 

1110/2, 1109, 1081/1     7702 

4. Csopak - középkori 
településmag 

6-16, 18, 26, 28, 29-32, 34-50, 25/2, 20/41-
45, 1063/3-4, 1065/1, 1066-1068, 1070-1073, 
1077-1080, 1081/1, 1081/4, 1081-7, 1104, 
1106, 1107, 1109, 1110/2, 1142, 1144, 

sz.n.  



 

Ssz Lelőhely neve Hrsz Azonosító 

1145/2, 1145/4, 1146, 148, 1149/1-2, 
1180/2, 1150, 1151/1-2, 1152-1157, 1147/1, 
1147/6, 1111/1 

5. Kőkoporsó-domb                                                                                                                                                                                                                                             159/15-16, 157/1, 161/1-2, 163/3, 163/6, 
163/3, 734-746, 164, 537-563, 716-719, 729, 
565-575, 479, 469-471, 472/5-6, 476/1-3, 
480/2-6, 480/8-10, 480/13-14, 480/17-18, 
481, 482/3-7, 482/10-11, 482/9, 484-524, 
526/2-7, 527-531, 532/4-6, 535, 308-310, 
397, 398, 401-403, 406, 407/1, 408/2, 409, 
412, 413, 416, 417, 420, 421, 422/2-4, 425-
455, 457   

7705 

6. Üdülőtelep                                                                                                                                                                                                                                                 315-353, 280-281, 284, 285, 287, 288, 291, 
292, 456, 414 415, 418, 419, 421, 422/2, 423, 
424, 425, 428, 429, 432, 433, 436, 437, 440, 
441b        

7706 

7. Sóstói-domb                                                                                                                                                                                                                                                579-594, 597-609, 624-632, 634-665, 672-
680, 682-694, 670, 576/3 

7707 

8. Haraszt-dűlő                                                                                                                                                                                                                                               02221/50, 02221/3-9, 02221/13-14, 
02221/25-26, 02221/20, 0223/3-4, 0222 

7708 

9. Lőcze-domb                                                                                                                                                                                                                                                 08/3-4 7709 

10. Temető felett 014/8-13, 71-73, 024/1, 015, 75 7710 

11. Öreg-hegy                                                                                                                                                                                                                                                  1704/1-2, 1705, 1706, 1707/1-4, 1718, 
0131/11-16, 0131/27-50, 1175-1179, 1182-
1187, 1223-1231, 1232/1, 1232/3-6, 1233-42, 
1244, 1246/7-9, 1247/4,6,7,8,9, 1248/1-2, 
1249-1254, 1257-1287, 1289, 1291-1293, 
1294/1-8, 1294/18-21, 1295-1298, 1299/2, 
1299/4-18, 1300, 0117/5 

7711 

12. Nosztori 086, 0106, 098/43 7712 

13. Nosztori kőfejtő 0117/2, 0117/5, 083/3, 0109/1, 0107/1, 
0106 

7713 

14. Sportpálya    1083, 1084, 877 1086, 1081/1 35024 

15. Középterv Üdülő                                                                                                                                                                                                                                            2046, 2047, 2048/2 59011 

16. Nosztori (Nosztre)                                                                                                                                                                                                                                         069/7, 069/3, 068, 069, 076/6, 077, 078, 
079/1, 080, 081, 067/3 

7714 

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

7. KÖZLEKEDÉS 

7.1. KÖZÚTHÁLÓZAT 

7.1.1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

7.1.1.1. Országos főutak 

Meglévő, megmaradó: 

- 71. sz. (Lepsény – Fenékpuszta) másodrendű főút jelenlegi nyomvonala (Útkategória: K.IV.B. és 
B.III.a.C.) 



 

- 73. sz. (Csopak– Veszprém) másodrendű főút jelenlegi nyomvonala (Útkategória: K.IV.B. és 
B.III.a.B.) 

Tervezett: 

Országos főutak csomópontjai: 
- 71. és 73. sz. főutak szintbeni, hagyományos, bővített csomópontja – forgalombiztonsági 

szempontból körforgalmi kialakítás kiépítése javasolt. Hagyományos egysávos, nagyméretű 
körforgalom elhelyezésére alkalmas a csimópont jelenlegi területe.. 

7.1.1.2. Országos mellékutak 

Meglévő, megmaradó: 

- 7221. j. mellékút (Lovas – Csopak összekötő út) (Útkategória: K.V.B. és B.V.c.B.)  
- 7303 j. mellékút (Csopak - Balatonfüred), (Útkategória: K.V.B. és B.IV.b.B.) 

Tervezett: 

Országos mellékutak csomópontjai: 
- 73. sz. főút, 7303. és 7221. j. országos mellékutak jelenleg hagyományos csomópontként 

üzemelő kereszteződése körforgalommá épül át. 

7.1.2. TELEPÜLÉSI ÚTHÁLÓZAT 

7.1.2.1. Főúthálózat 

Meglévő, megmaradó: 

Az országos főutak településen áthaladó szakaszai: 

I. rendű főút: 

- 71. sz. (Lepsény – Fenékpuszta) másodrendű főút átkelési szakasza (Útkategória: B.III.a.C.) 
- 73. sz. (Csopak – Veszprém) másodrendű főút jelenlegi nyomvonala, Veszprémi út (Útkategória: 

B.III.a.B.) 

II. rendű főutak: 

Az országos mellékút településen áthaladó szakaszai: 

- Füredi út (7303. j. út belterületi szakasza), Útkategória: B.IV.b.B. 

7.1.2.2. Belterületi gyűjtőutak (Útkategória: B.V.c.C.) 

Meglévő, megmaradó: 

- Füredi út – Kossuth utca – Paloznak utca (7221. j. országos mellékút) 
- Kossuth utca 
- Fürdő utca 
- Kőkorsó utca  
- Árpád utca  
- Ifjúság sétány  
- Sport utca  
- Patakvölgyi utca  
- Vasút utca  
- Lápotai utca 

Belterületi közúti csomópontok 

A település fontosabb közúti csomópontjai: 

- 71. sz. főút – Kossuth utca - Fürdő utca csomópontja, 
- 71. sz. főút – Sport utca csomópontja, 
- 71. sz. főút – Kőkorsó utca csomópontja, 
- 73. sz. főút, 7303. és 7221. j. országos mellékutak csomópontja, 
- 73. sz. főút – Kossuth utca csomópontja, 
- Füredi út – Lápotai út csomópontja.  



 

7.2. VASÚTI KÖZLEKEDÉS 

Csopakon áthaladó vasútvonal: 

- 29  Székesfehérvár – Tapolca országos törzshálózati vasútvonal 

Megállóhelyek: 

- Csopak vasútállomás 

Meglévő és megmaradó közúti-vasúti átkelőhelyek: 

- mezőgazdasági út (Sport utcával szemben, fénysorompó) 
- Kossuth utca (sorompó és fénysorompó) 
- 73. sz. főút (különszintű) 
- Völgy utca (fénysorompóval) 

Meglévő és megmaradó gyalogos vasúti átjárók: 
- Patakvölgyi utca (csak gyalogosok számára, fénysorompó) 
- Lápotai út (csak gyalogosok számára) 

7.3. VÍZI KÖZLEKEDÉS 

Meglévő és megmaradó kikötők: 
- Csopak hajóállomás 
- Csónakkikötő 

Tervezett kikötő: 
- csónakkikötő (magánhasználatú) az Ifjúság sétány partszakaszán 
- a meglévő csónakkikötő bővítése tervezett. 

7.4. KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 

Meglévő, megmaradó nyomvonalak: 

- Örkény sétány  
- Ifjúság utca  
- Sport utca 

Tervezett nyomvonalak: 

Térségi jelentőségű kerékpáros nyomvonalak: 

- a keleti irányból érkező nyomvonal a Sport utcával párhuzamos Sirály utcán halad és 
csatlakozik a jelenlegi kerékpárúthoz 

- a Balatoni Bringakörúthoz tartozó kijelölt kerékpáros nyomvonal a Kőkorsó utca helyett a 
Kerekedi utcára kerül át, ezen a nyomvonalon kapcsolódik a Forrás utcához és halad tovább 
Balatonfüred irányába, 

- új kerékpárút a Sport utcánál keresztezi a 71. sz. főutat és a vasúttal párhuzamosan halad 
nyugati irányba, kijelölt kerékpáros nyomvonalként folytatódik a Lőcedombi út – Vasút utca – 
Lápiotai út – Füredi út – Bencze László út – Simiga köz – Fenyves utca útvonalon , északi oldalon 
kilép a belterületből és Veszprém felé halad tovább 

- 73. sz. főúttal párhuzamosan vezetett kerékpárút (településhatár és a Kossuth utcai csomópont 
között) 

- kijelölt kerékpáros nyomvonal a Paloznaki út mentén. 

7.5. GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A gyalogosforgalom számára megfelelő paraméterekkel kiépített felületek helyét a szabályozási 
tervben fogjuk biztosítani. 

Tervezett nyomvonal: 
- Séd patak mentén 73. sz. főút - Kossuth utca csomópont és a Vasút utca között.   



 

7.6. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

A településszerkezeti terv szintjén nem terveztünk a menetrendszerű autóbusz-közlekedés számára 
létesítményeket, nagyobb felületeket. 

7.7. PARKOLÁS 

Meglévő közterületi parkolók: 

- Ősközségben 
o Városházánál     14 parkolóhely  
o Posta előtt      18 parkolóhely  
o Vasútállomásnál       6 parkolóhely 
o Paloznaki út mellett  (kiépítetlen)   20 parkolóhely 
o Kishegyi utca       6 parkolóhely 
o Temetőnél      10 parkolóhely  

Összesen:            74 parkolóhely 

- Fürdőtelepen 
o Ifjúság sétány              100 parkolóhely  
o Fürdő utca      15 parkolóhely  
o Örkény István sétány    75 parkolóhely 
o Kikötőnél      10 parkolóhely 
o Strandnál (Fürdő utcai parkoló)            280 parkolóhely 
o Temetőnél      10 parkolóhely  

Összesen:                     480 parkolóhely 

Jelentősebb tervezett közterületi parkolók: 

- Fürdő utca mellett 40 férőhelyes parkolófelület 

8. KÖZMŰELLÁTÁS 

A beépítésre szánt területhasznosításhoz a teljes közműellátás részben közvetlenül a már kiépített 
hálózatokról biztosítható, illetve azok továbbépítésével megoldható. A beépítésre nem szánt 
területen javasolt funkcióváltás megvalósításához általában közhálózati közműellátás nem 
szükséges. Ahol állandó emberi tartózkodás is várható, ott közüzemi szolgáltatásként a 
villamosenergia ellátás kiépítése szükséges, a többi közműigény helyi pótlással, közműpótló 
műtárgyakkal megoldható, ha az egyéb ágazati előírásokba (döntően környezetvédelmi előírásokkal) 
nem ütközik. 

8.1. VÍZELLÁTÁS 

Csopak közműves vízellátása a jelenlegi meglévő létesítmények ellátására megoldott, a vezetékes 
ivóvíz hálózat minden utcában kiépített. 

A Balaton parti települések vízellátását regionális rendszerről biztosítják. A regionális rendszerről 
ellátott települések több rendszerről ellátottak, a rendszerek kezelője a siófoki központú Dunántúli 
Regionális Vízművek Zrt. (DRV), Csopak vízellátó rendszere az Észak-Balatoni Üzemeltetési 
Üzemvezetőség rendszeréhez csatlakozik.  

Az észak Balaton parti regionális rendszer jelenleg Keszthelytől Balatonfűzfőig van kiépítve a 
Balaton északi partjával párhuzamosan. A regionális vezeték mérete zömmel NÁ 300-as. Ezt a 
vezetéket táplálja be a Nyírádi vízbázis felől 2 db dn 600-as méretű vezeték. A Nyírádi vízbázis 
kapacitása 8000 m3/nap, ez tekinthető a Balaton menti települések fő vízbázisának.  

A regionális rendszerben a víznyomást az adott települések körzetében az ellennyomó tározóként 
működő regionális funkciójú tározómedencékben lévő víz szintje határozza meg, ez Csopak 
esetében a 2000 m3-es tározó (tfsz: 161,5 mBf). 



 

Az ellátó hálózat nagy részben körvezetékes rendszerré van kiépítve, de a hálózaton találhatók 
ágvezetékek is. Csopak belterületeinek minden utcájában megépült a vízellátó vezeték, az ellátó 
vezetékek átmérője zömmel NÁ 100-as, csak néhány utcában üzemel NÁ 80-as és NÁ 125-es méretű 
vezeték. A hálózati rendszer gerincvezetékei NÁ 400-as, illetve NÁ 200-as méretűek. A Csopaki 2000 
m3-es regionális tározóig megépített regionális vezeték mérete NÁ 400-as.  

8.2. SZENNYVÍZELVEZETÉS 

Csopakon elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat üzemel, az összegyűjtött szennyvizeket 
a regionális csatornarendszer nyomóvezetékein keresztül a Balatonfűzfői szennyvíztisztító telepre 
nyomják, itt történik a szennyvizek teljes körű tisztítása, a megtisztított szennyvizek befogadója a 
Veszprémi-Séd. 

Csopak belterületén egy szennyvíz átemelő berendezés üzemel, a Strand melletti regionális 
szennyvíz átemelő, nyomóvezetéke dn 400-as méretű. További szennyvízátemelő helyezkedik el 
Balatonfüred határában, a Tüskésalja településrészen, a vízparton. 

A településen kiépült a szennyvízcsatorna hálózat. A hálózat zömmel NÁ 200-as KGPVC és a régen 
kiépített azbesztcement csatornákból épült, csak a jelentősebb gerinccsatornák mérete Ø 30-as. A 
közcsatorna hálózattól távolabbra eső külterületen levő beépítéseknél a helyi közműpótló 
alkalmazásával oldható meg a szennyvizek gyűjtése. 

8.3. CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS, FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS 

Csopak a Balaton közvetlen vízgyűjtő területén, hegyes-dombos területen fekszik. A területére eső 
csapadékvizeket patakok, árkok szállítják a Balatonba. Csopak teljes területének egy nagyobb 
vízfolyása van, a Séd-patak, befogadója a Balaton. 

A település burkolt felületeinek víztelenítése a településközpontban a Kossuth utcában, valamint a 
Kőkorsó, a Fürdő utcában ésa 71-es út mentén zárt csapadékcsatornákkal történik. A csatorna-
hálózat befogadója a Balaton. Ott, ahol nem épült ki a zárt csapadékcsatorna, a csapadékvíz 
elvezetés zömmel nyílt árkokkal történik, ezek medre a sík területeken füvesített, a meredek 
utcákban burkolt.  

8.4. VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS 

A település villamosenergia ellátásának üzemeltetője a győri központú E.ON-ÉDÉSZ Zrt. Veszprémi 
Áramszolgáltatási Üzletigazgatósága. A település ellátása 22 kV-os középfeszültségű hálózatról 
történik. A 22 kV-os hálózat táppontja a Veszprémi 132/22 kV-os alállomás és az Aszófői 132/22 kV-
os alállomás, ahonnan induló 22 kV-os vezetékek fűzik fel a transzformátorokat. A tervezési terület 
körzetében a transzformátorok oszlopállomások és épített házas állomások. A Balatonfüred felől a 
71-es út mentén megépített 22 kV-os szabadvezeték a településen keresztülhaladva Paloznaknál 
hagyja el Csopak területét. Erről a körvezetékről sugarasan ágaznak le transzformátorokat betápláló 
ágvezetékek, amelyek vagy szabadvezetékekkel, vagy pedig földkábelekkel vannak megépítve. 

8.5. FÖLDGÁZELLÁTÁS 

Csopak földgázellátásának szolgáltatója az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Veszprémi 
Üzletigazgatósága. 

A regionális hálózat a Balatonfűzfői gázátadótól épült meg. A Balatonfűzfői gázátadót a Győr-
Veszprém-Adony nagynyomású gázvezeték táplálja be. A Veszprémi gázátadótól déli irányban, a 
Veszprémi úttal közel párhuzamosan van kiépítve a Csopakot ellátó nagyközép-nyomású ágvezeték. 
A nagyközép-nyomású vezetékkel táplálják be a település északi szélén megépített nagyközép / 
középnyomású gáznyomás csökkentő berendezését, ahonnan indul a települési 3 bar-os közép-
nyomású elosztó vezeték hálózata.  

8.6. MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉG 

Energiagazdálkodási szinten reálisan a megújuló energiahordozók közül a nap energiája 
hasznosítható. A település természeti adottsága az 2000 óra körüli napos órák száma, ennek aktív 



 

hasznosításával jelentős hagyományos energiahordozó megtakarítás érhető el. Az aktív hasznosítás a 
napkollektorok és a napelemek alkalmazásával érhető el. 

8.7. VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

A település vezetékes távközlési ellátását a Magyar Telekom Nyrt. végzi. A Székesfehérvári 
szekunder központhoz tartozó 51-es körzetszámú Veszprém primer központ Csopak vezetékes 
távközlési hálózatának bázisa. A primerközponthoz tartozó települések 88-es hívószámon 
csatlakoznak az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.  

A település távközlési hálózatának kiépítése eredményeként az ellátottság teljes körűnek 
tekinthető, mivel valamennyi vezetékes távközlési igény kielégített.  

Az új vezetékes hírközlési hálózatok földalatti elhelyezéssel építhetők. 

8.8. VEZETÉK NÉLKÜI ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

Csopakon üzemelő és a tágabb térségben elhelyezett létesítmények, antennák segítségével, 
valamennyi vezeték nélküli táv- (T-Mobile, Telenor, Vodafone) és műsorelosztó szolgáltató 
megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. 

9. KÖRNYEZETVÉDELEM 

A Településszerkezeti terv készítésekor elsődleges szempont Csopak tájhasználatának és meglévő 
környezeti értékeinek védelme, a környezeti elemek megőrzése és lehetőség szerint állapotuk 
javítása.  

9.1 A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ-, TALAJVÉDELEM 

Csopak felszíni vizei a Balaton, a Séd-patak illetve a kül- és belterületi csatornák. A Balaton 
vízminőségének védelme a település parti helyzetéből és idegenforgalmi terheléséből adódóan 
különösen fontos. A településnek - a tó nagyságára tekintettel – kevés önálló eszköze van a 
vízminőséget befolyásoló szennyeződések megelőzésére. A hatályos országos és helyi jogszabályok 
nem engednek semmilyen újabb szennyező funkciót a parti sávba, ezzel megelőzve a további 
szennyező-források megjelenését. A község lehetséges eszköze a Balaton vízminőségének védelmére 
a Kerekedi-öböl és a Paloznaki-öböl menti nádasok fenntartása, védelme. 

A Séd-patak állandó jellegű, karsztforrásokból táplált vízfolyás, mely Csopakon ered és Csopak 
területén is éri el befogadóját, a Balatont. A vízfolyást több helyen is keresztezik nagy forgalmú 
közutak, így vizébe számos szennyezőanyag juthat. Az önkormányzat célja a település belterületén 
egy patak menti zöldsáv kialakítása, amely a vízminőség védelméhez is hozzájárulhatna, 
természetes szűrőként meggátolva az esetleges szennyezőanyagok vízbe kerülését. 

A felszíni és felszín alatti vizek vonatkozásában is problémát jelent Csopakon a szennyvízcsatorna-
hálózat hiányossága a szőlőhegyen, ahol előfordulnak olyan helyek, amelyeken a nem megfelelően 
tárolt szennyvizek a talaj és a felszín alatti vizek szennyezését, közvetve pedig a Balaton 
vízminőségének romlását idézhetik elő. Mindezek elkerülése érdekében a csatornahálózatot teljes 
körűen ki kell építeni és el kell érni a 100%-os rácsatlakozási arányt. 

Csopakon a Btv. felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny területet (SZ-1) ábrázol a település 
közigazgatási területének jelentős részén, illetve  felszíni vízminőség-védelmi terület (F-1) is 
kijelölésre került a Kerekedi-öböl és a Paloznaki-öböl mentén. Ezen övezetekbe eső területeken a 
törvény szabályozza a vegyszer- és műtrágya-használatot, korlátozza ez elhelyezhető létesítmények 
körét, az épületek építését, bővítését. 

Balaton-parti elhelyezkedéséből adódóan a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a települést a felszín 
alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny települések közé sorolja, illetve kiemelten 
érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területet jelöl meg területén. 

A 27/2006. (II.7.) Korm.rendelet szerint Csopak a nitrátérzékeny települések közé tartozik, mint a 
Balaton vízgyűjtőterületére eső település. A szőlőművelés során így fokozott figyelemmel kell lenni 
a talajba jutó vegyszerekre, illetve egyéb téren is figyelmet kell fordítani a vizek nitrát-
szennyezésének megelőzésére. 



 

Csopakon a külterületi úthálózatnak csak kis hányada rendelkezik megfelelő csapadékvíz 
elvezetéssel és kezeléssel, így a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése talajvédelmi szempontból 
kiemelt feladat. További elvégzendő feladat a burkolatlan utak környezetében a talajlemosódások 
megakadályozása. 

9.2 A LEVEGŐ TISZTASÁGÁNAK VÉDELME 

Csopak területén jelentős mennyiségű légszennyező anyagot kibocsátó létesítmény nem üzemel, a 
levegőminőség szempontjából veszélyeztető tényezőnek a településen keresztül haladó nagy 
forgalmú főutak minősülnek.  

A legjelentősebb szennyező források a 71. és a 73. sz. főutak, amelyek a nyári szezonban különösen 
nagy forgalmat vonzanak. A környezeti terhelésük út menti fasorok, véderdő sávok telepítésével 
enyhíthető. 

A lakossági fűtésből származó szennyezés csökkentésére ösztönözni kell a gázhálózatra való 
rácsatlakozások arányának további növelését, illetve támogatni kell az alternatív fűtési 
módozatokat. 

A településen csak elszórtan fordulnak elő parlagon hagyott, bozótosodó területek, ám ezeken az 
allergén gyomok mennyisége jelentős lehet. A pollenkoncentráció csökkentése érdekében szükséges 
az allergén növények irtása mind a bel-, mind a külterületen. 

9.3. HULLADÉKKEZELÉS 

Csopak területén kommunális hulladéklerakó nem működik, a kommunális hulladék elszállítása 
megoldott. A szelektív hulladékgyűjtés hulladékgyűjtő szigeteken megoldott. A lakosság 
tájékoztatásával és bevonásával, környezettudatos szemléletformálással növelendő a szelektív 
hulladékgyűjtés hatékonysága, illetve a hulladékok mennyiségének csökkentése. Támogatandó, 
illetve népszerűsítendő a házi komposztálás.  

Meg kell oldani a veszélyes hulladékok elkülönítését, lakossági tájékoztatás és egyéb programok 
keretein belül csökkenteni kell ezek kommunális hulladékok közé kerülését.  

9.4. ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEM 

Csopak közúti terhelése leginkább a 71-es és 73-as főúton áthaladó forgalomból adódik. Az utak 
keresztül haladnak a település belterületén, terhelésük a nyári szezonban koncentrálódik, ekkor 
jelentősen megnövekszik mindkét út forgalma, így a rezgésterhelés mértéke fokozódik. További 
terhelést jelent a vasúti közlekedés is, mivel a településen halad keresztül a Székesfehérvár-
Tapolca vasútvonal. 

A közlekedésből származó zajterhelés – ahol erre hely biztosított - növényzet (erdősávok, fasorok, 
zöldsávok) telepítésével csökkenthető. Ahol erre nincs lehetőség, ott a burkolat korszerűsítésével, a 
forgalom esetleges korlátozásával csökkenthető a zajterhelés. 

A rezgésterhelés mértéke települési területek közelében sebességkorlátozással csökkenthető.  

A közlekedésből származó zajterhelési határértékeket a területen, a 27/2008.(XII.3.) KöM–EüM 
együttes rendelete – a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról - 3. 
melléklete alapján az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Kiszolgáló út, lakóút 

mentén 
gyűjtőút, összekötőút, 
bekötőút, egyéb közút 

mentén 

az országos közúthálózatba 
tartozó, valamint belterületi 
első és másodrendű főutaktól 

Zajtól védendő terület nappal  
6-22 óra 

éjjel  
22-6 óra 

nappal  
6-22 óra 

éjjel  
22-6 óra 

nappal  
6-22 óra 

éjjel  
22-6 óra 

Lakóterület (Falusias) 55 dB 45 dB 60dB 50dB 65dB 55dB 

Üdülőterület  50 dB 40 dB 55 dB 45 dB 60 dB 50 dB 

Gazdasági terület 65 dB 55 dB 65dB 55dB 65dB 55dB 

 

A Csopakon működő ipari létesítmények a lakóterületektől távol helyezkednek el, zajhatásuk ezért 
kevésbé zavaró. 



 

A 27/2008.(XII.3.) KvVM–EüM rendelet 1. melléklete üzemi létesítményektől származó zaj terhelési 
határértékeire vonatkozóan is tartalmaz adatokat. A település területén az alábbi zajterhelési 
határértékek érvényesek: 

Üzemi létesítménytől származó zaj határértékek. 

Zajtól védendő terület nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra 

Lakóterület (Falusias, kertvárosias) 50 dB 40 dB 

Üdülőterület  45 dB 35 dB 

10. VÉDŐTERÜLETEK ÉS VÉDŐSÁVOK, KORLÁTOZÁSOK 

10.1. KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK VÉDŐTERÜLETE  

A településszerkezeti terv védősávot jelöl ki a település külterületi szakaszain az alábbi országos 
közutak esetében: 

- 71. sz. (Lepsény – Fenékpuszta) másodrendű főút - az út tengelyétől számított 100-100 m 
széles területen 

- 73. sz. (Csopak– Veszprém) másodrendű főút - az út tengelyétől számított 100-100 m széles 
területen 

- 7221. j. mellékút (Lovas – Csopak összekötő út) - az út tengelyétől számított 50-50 m széles 
területen 

- 7303 j. mellékút (Csopak - Balatonfüred) - az út tengelyétől számított 50-50 m széles területen 

- 29  Székesfehérvár – Tapolca országos törzshálózati vasútvonal - a vasút tengelyétől 
számított 50-50 m széles területen 

10.2. KÖZMŰTERÜLETEK VÉDŐTERÜLETE ÉS VÉDŐSÁVJA 

VÍZELLÁTÁS 

Korlátozó adottságként kell kezelni a Nosztori vízbázist, annak védelmét szolgáló, a település 
közigazgatási területét érintő hidrogeológiai védőterületeket, valamint a helyi vízellátás műtárgyait 
gépházakat és tározókat.  

További korlátozó adottság a Balatonfüred felöl érkező regionális vízvezeték, amely egyrészt ellátja 
Csopak települést, másrészt áthalad a település területén, a szomszédos települések ellátását 
szolgálva. 

SZENNYVÍZELVEZETÉS, KEZELÉS 

A jelentősebb állóeszköz értékű gerincnyomó-vezetékek és a szennyvízátemelő műtárgyakat, azok 
kijelölhető védőtávolság igényével (hatósági döntés alapján kerül meghatározásra a technológiától 
függően, ennek hiányában 20 m). 

FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 

A vízfolyások és a jelentősebb árkok, valamint azok karbantartó sávjai. 

VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS 

A 22 kV-os vezetékek nyomvonala, az arról táplált transzformátor állomások helye és biztonsági 
övezetének helyigénye. 

FÖLDGÁZELLÁTÁS 

A település közigazgatási területén az ellátást biztosító középnyomású hálózat, biztonsági övezete 
és létesítményei.  

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

A vezeték nélküli hírközlési szolgáltatás létesítményei (három antenna helyfoglalása), valamint a 
település felett áthaladó mikrohullámú összeköttetés látens nyomvonala. 

10.3. TÁJI- ÉS TERMÉSZETI VÉDELEM 

- Natura 2000 terület 
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park terület 
- Országos jelentőségű természetvédelmi terület 



 

- Tájképvédelmi terület 
- Országos Ökológiai Hálózat: 

o Magterület övezete,  
-  „Ex lege” védett értékek: 

o Barlangok 
o Források 

- Helyi jelentőségű természetvédelmi területek 

10.4. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

- Műemlék és műemléki környezet  
- Régészeti területek 

10.5. EGYÉB VÉDŐTERÜLETEK, KORLÁTOZÁSOK  

Az alábbiakban táji az egyéb magasabb rendű tervekből eredeztethető korlátozások kerültek 
összegyűjtésre.  

Balaton törvény (továbbiakban: Btv.): A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési tervének 
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló, módosított 2000. évi 
CXII. törvény rendelkezései: 

- A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok; 
- Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények 

elhelyezésére vonatkozó szabályok; 
- A Balaton kiemelt üdülőkörzet területére vonatkozó szabályok; 
- A Balaton kiemelt üdülőkörzet parti és partközeli településeire vonatkozó szabályok; 
- A kiemelt térségi övezetekre vonatkozó szabályok. 

Vízpart-rehabilitációs terv: A Csopak vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel 
érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 
16/2005. (V.5.) TNM rendelet rendelkezései. 

 

II. VÁLTOZÁSOK 

A településszerkezeti terv szöveges leírásának 2. és 3. – Közigazgatási terület, belterülethatár 
módosítás, Területfelhasználás - fejezete tartalmazza a hatályos településszerkezeti tervhez képest 
történt legfontosabb változásokat. 

A hatályos településszerkezeti tervhez képest jelentős változás a mezőgazdasági területek 
rendszerének újragondolása, a településközpont és az üdülőházas területek kijelölése, a turizmus 
fejlesztése érdekében különleges területek kijelölése, valamint a jogszabályi környezet 
megváltozásának következtében szükségessé vált átsorolások. 

A hatályos településszerkezeti tervhez képest történő változások leírását az alábbi táblázat 
tartalmazza. 



 

 

Ssz. 
Hatályos 

területfelhasználás 
Tervezett 

területfelhasználás 

Terület 
nagyság 

(ha) 

Helyrajzi 
szám 

Hatályos 
terület-

felhasználás 
biológiai 

aktivitásértéke 

Tervezett 
terület-

felhasználás 
biológiai 

aktivitásértéke 

Indoklás 
Btv. térségi 

terület-
felhasználása 

Biológiai 
aktivitás-

érték 
változás 

A) Újonnan kijelölt beépítésre szánt terület 

A1 Zöldterület Falusias lakóterület 0,16 57, 58 6 2,4 Önkormányzati 
változtatási igény 

Települési 
térség 

-0,58 

A2 Közlekedési terület Falusias lakóterület 0,15 57, 58 0,6 2,4 Önkormányzati 
változtatási igény 

Települési 
térség 

0,27 

A3 Zöldterület 
Településközpont 

terület 
0,55 

0201/10-22, 
0201/36-42 

6 0,5 Önkormányzati 
változtatási igény 

Települési 
térség 

-3,03 

A4 Közlekedési terület 
Különleges terület – 
honvédelmi terület 

0,24 696/5 0,6 1,5 Önkormányzati 
változtatási igény 

Települési 
térség 

0,23 

A5 
Kertes 

mezőgazdasági 
terület1 

Különleges terület - 
turisztikai terület 

3,16 031/1-6 3 1,5 Önkormányzati 
változtatási igény 

Települési 
térség 

-4,32 

A6 Zöldterület Falusias lakóterület 0,11 

1058,1055/2, 
1052/1-2, 
1049, 1042/1, 
1041, 1040,   

6 2,4 Önkormányzati 
változtatási igény 

Települési 
térség 

-0,4 

A7 Zöldterület 
Településközpont 

terület 
0,01 1031-1033 6 0,5 Önkormányzati 

változtatási igény 
Települési 

térség 
-0,06 

A8 Zöldterület Ipari terület 0,05 0188/8   
Önkormányzati 

változtatási igény 
Települési 

térség 
-0,002 

                                                 

 

1 A hatályos településszerkezeti terv kertes mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe sorolja ezt a területet, ám a valós állapotnak megfelelően a biológiai 

aktivitásérték változás számítása során a 9/2007. (IV.3) ÖTM rendelet 1. melléklet 1. pontja szerinti különleges terület – állat- és növénykert területének értékmutatója 
került alkalmazásra. 

2
 A hatályos településszerkezeti és szabályozási terv a területre vonatkozóan nem volt összhangban. Mivel a szabályozási terv az önkormányzati rendelettel elfogadott helyi 

építési szabályzat melléklete, így eltérés esetén azt tekintjük kötelezőnek. Mivel a tervezett területfelhasználás a hatályos szabályozási terven szereplő 

területfelhasználással megegyező, a biológiai aktivitás-érték változását nem vettük figyelembe. 



 

B) Újonnan kijelölt beépítésre nem szánt terület 

B1 
Különleges terület - 

hulladéklerakó 
Védelmi erdőterület 0,14 050/5 1,5 9 

Magasabb rendű 
jogszabálynak 

való megfelelés 

Erdőgazdál-
kodási térség 

1,05 

B2 
Különleges terület - 

bánya 
Védelmi erdőterület 0,65 0117/2 0,1 9 

Magasabb rendű 
jogszabálynak 

való megfelelés 

Erdőgazdál-
kodási térség 

5,79 

B3 
Különleges terület - 

temető 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület - 

temető 
0,44 5, 8 3 6 

Jogszabályi 
környezet 
változása 

Települési 
térség 

1,32 

B4 
Különleges terület - 

temető 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület - 

temető 
0,33 10 3 6 

Jogszabályi 
környezet 
változása 

Települési 
térség 

0,99 

B5 
Különleges terület - 

temető 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület - 

temető 
0,22 857 3 6 

Jogszabályi 
környezet 
változása 

Települési 
térség 

0,66 

B6 
Különleges terület - 

temető 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület - 

temető 
0,18 75 3 6 

Jogszabályi 
környezet 
változása 

Települési 
térség 

0,54 

B7 
Településközpont 

terület 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület - 

közösségi kert 
0,59 

967-970, 972, 
978-1007, 
1015- 1021 

0,5 3,2 
Önkormányzati 

változtatási igény 
Települési 

térség 
1,59 

B8 
Településközpont 

terület 
Zöldterület 0,52 

0201/10-23, 
0201/2, 
0201/26-34, 
0201/42 

0,5 6 
Önkormányzati 

változtatási igény 
Települési 

térség 
2,86 

B9 
Településközpont 

terület 
Közlekedési terület 0,11 0201/35-42 0,5 0,6 

Önkormányzati 
változtatási igény 

Települési 
térség 

0,01 

B10 Falusias lakóterület Zöldterület 0,06 1106 2,4 6 
Önkormányzati 

változtatási igény 
Települési 

térség 
0,22 

C) Beépítésre szánt területek átsorolása 

C1 
Településközpont 

terület 
Falusias lakóterület 0,65 

1, 2/1-2, 4/1-
2, 6, 7 

0,5 2,4 Lakossági 
kérelem 

Települési 
térség 

1,24 

C2 
Településközpont 

terület 
Falusias lakóterület 0,4 12-16 0,5 2,4 Lakossági 

kérelem 
Települési 

térség 
0,76 



 

C3 Falusias lakóterület 
Különleges terület - 
turisztikai terület 

0,49 
1171-1177, 
1179 

2,4 1,5 Lakossági 
kérelem 

Mezőgazdasági 
térség (0,27) 
Települési 

térség (0,22) 

-0,21 

C4 
Hétvégi házas 
üdülőterület 

Falusias lakóterület 0,46 
1230, 1229, 
1227/2-3, 
1226 

3 2,4 Lakossági 
kérelem 

Települési 
térség 

-0,28 

C5 Falusias lakóterület 
Településközpont 

terület 
1,55 

29/1-2, 30/2, 
31, 32/1-3, 
32/5, 34-38 

2,4 0,5 Önkormányzati 
változtatási igény 

Települési 
térség 

-2,95 

C6 
Intézményi terület 
(központi vegyes 

terület) 
Falusias lakóterület 0,21 1066, 1063/4 0,5 2,4 Önkormányzati 

változtatási igény 
Települési 

térség 
0,40 

C7 
Intézményi terület 
(központi vegyes 

terület) 
Falusias lakóterület 0,33 

1060, 1061/1-
2, 1062/1 

0,5 2,4 Önkormányzati 
változtatási igény 

Települési 
térség 

0,63 

C8 Ipari terület 
Különleges terület - 
borgazdasági terület 

1,37 
2508/1, 
2508/5-6 

0,4 1,5 Önkormányzati 
változtatási igény 

Települési 
térség 

1,51 

C9 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
Falusias lakóterület 0,16 1117, 1116 0,4 2,4 Önkormányzati 

változtatási igény 
Települési 

térség 
0,32 

C10 Falusias lakóterület 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
0,08 876/3 2,4 0,4 Önkormányzati 

változtatási igény 
Települési 

térség 
-0,16 

C11 
Településközpont 

terület 
Falusias lakóterület 0,32 

1040, 1041, 
1042/1 

0,5 2,4 Önkormányzati 
változtatási igény 

Települési 
térség 

0,61 

C12 
Hétvégi házas 
üdülőterület 

Falusias lakóterület 7,24 

760/1-3, 
761/1-6, 
767/1-3, 
766/2-3, 768-
786, 788/3, 
789/1-5, 
790/5-6, 
792/3-4, 
793/8-25 

3 2,4 
Lakossági 
kérelem 

Települési 
térség 

-4,34 

C13 
Településközpont 

terület 
Különleges terület -
honvédelmi terület 

1,27 696/5 0,5 1,5 
Magasabb rendű 
jogszabálynak 

való megfelelés 

Települési 
térség 

1,28 

C14 Településközpont Üdülőházas terület 4,04 722, 712, 716 0,5 2,7 Önkormányzati Települési 8,89 



 

terület változtatási igény térség 

C15 
Településközpont 

terület 
Különleges terület - 
turisztikai terület 

0,69 
462/11, 
482/10 

0,5 1,5 Önkormányzati 
változtatási igény 

Települési 
térség 

0,69 

C16 
Üdülőházas 
üdülőterület 

Különleges terület - 
kemping 

4,63 167/5 2,7 2,25
2
 

Önkormányzati 
változtatási igény 

Települési 
térség 

-2,08 

C17 
Hétvégi házas 
üdülőterület 

Üdülőházas terület 1,1 480/18 3 2,7 
Lakossági 
kérelem 

Települési 
térség 

-0,33 

C18 
Üdülőházas 
üdülőterület 

Különleges terület -
honvédelmi terület 

1,09 611/1-2 2,7 1,5 
Magasabb rendű 
jogszabálynak 

való megfelelés 

Települési 
térség 

-1,09 

D) Beépítésre nem szánt területek átsorolása 

D1 
Gazdasági 

erdőterület 
Védelmi erdőterület 3,59 094/1, 092 9 9 

Magasabb rendű 
jogszabálynak 

való megfelelés 

Erdőgazdál-
kodási térség 

0,00 

D2 
Gazdasági 

erdőterület 
Védelmi erdőterület 210,69 

055/2, 060, 
072/3, 063, 
064, 065/4, 
087/2, 087/4, 
094/2-3, 
087/1 

9 9 
Magasabb rendű 
jogszabálynak 

való megfelelés 

Erdőgazdál-
kodási térség 

0,00 

D3 
Gazdasági 

erdőterület 

Általános 
mezőgazdasági 
terület- gyep 

11,2 

065/1, 065/3, 
067/1, 068, 
069, 076/5, 
067/3, 066, 
070/1 

9 6 
Magasabb rendű 
jogszabálynak 

való megfelelés 

Mezőgazdasági 
térség 

-33,60 

D4 
Gazdasági 

erdőterület 
Védelmi erdőterület 3,3 

096, 098/18-
22 

9 9 
Magasabb rendű 
jogszabálynak 

való megfelelés 

Erdőgazdál-
kodási térség 

0,00 

D5 
Gazdasági 

erdőterület 
Védelmi erdőterület 94,09 

0117/3-5, 
0109/1, 

9 9 Magasabb rendű 
jogszabálynak 

Erdőgazdál-
kodási térség 

0,00 

                                                 

 

2 A különleges terület – kemping területfelhasználási egység biológiai aktivitásérték értékmutatója esetében a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet 4.§ (2) bekezdés értelmében 1,5 
helyett 2,25 került alkalmazásra, mivel a különleges terület esetében az OTÉK-ban meghatározott legkisebb zöldfelület 40%, míg a településrendezési eszközök 
felülvizsgálata során 60% került meghatározásra, így a biológiai aktivitásérték mutató 1,5-szeres értékkel került számításra. 



 

0114/4-10, 
1245, 0108/3, 
0110/1, 
0110/4-8, 
0109/2 

való megfelelés 

D6 
Gazdasági 

erdőterület 
Védelmi erdőterület 83,58 

050/3, 050/5-
6, 040, 049/1-
32 

9 9 
Magasabb rendű 
jogszabálynak 

való megfelelés 

Erdőgazdál-
kodási térség 

0,00 

D7 
Gazdasági 

erdőterület 

Általános 
mezőgazdasági 
terület- gyep 

0,17 
0112/11-12, 
0112/15 

9 6 
Magasabb rendű 
jogszabálynak 

való megfelelés 

Mezőgazdasági 
térség 

-0,51 

D8 
Gazdasági 

erdőterület 

Általános 
mezőgazdasági 
terület- szőlő 

7,95 

1515/1, 1506, 
1509, 1510, 
1513, 1514, 
1501-4, 
1499/5 

6 5
3
 

Magasabb rendű 
jogszabálynak 

való megfelelés 

Mezőgazdasági 
térség 

-7,95 

D93 
Gazdasági 

erdőterület 

Általános 
mezőgazdasági 
terület- szőlő 

3,64 

1704/2, 1705, 
1706, 1707/1-
4, 1708, 
1709/1-3, 
1711-1716 

6 5 
Magasabb rendű 
jogszabálynak 

való megfelelés 

Mezőgazdasági 
térség 

-3,64 

D10 
Gazdasági 

erdőterület 

Általános 
mezőgazdasági 
terület- szőlő 

0,13 0129/42 9 5 
Magasabb rendű 
jogszabálynak 

való megfelelés 

Mezőgazdasági 
térség 

-0,52 

D11 
Kertes mezőgazdasági 

terület 
Különleges beépítésre 

nem szánt terület - villa 
0,26 1846/1 5 3,2 Lakossági 

kérelem 
Mezőgazdasági 

térség 
-0,47 

D12 

Kertes 
mezőgazdasági 

terület 

Általános 
mezőgazdasági 
terület- szőlő 

1,77 

1865/5, 1866, 
1867, 1865/1, 
1874, 1871, 
1875, 1856, 

5 5 Önkormányzati 
változtatási igény 

Mezőgazdasági 
térség 

0,00 

                                                 

 

3 A hatályos településszerkezeti terv gazdasági erdőterület területfelhasználási egységbe sorolja ezt a területet, ám a valós állapotnak megfelelően a biológiai 

aktivitásérték változás számítása során a 9/2007. (IV.3) ÖTM rendelet 1. melléklet 2. pontja szerinti ligetesen fás, bokorfás, cserjés-bozótos terület értékmutatója került 
alkalmazásra. 

 



 

1857, 1858/1-
2, 1855, 1854, 
1831/26-27, 
1853/3, 1845, 
1853/4-7, 
1838-1844, 
1770-1776,  
1779-1784, 
1786-1791/2, 
1811-1814, 
1816 

D13 

Kertes 
mezőgazdasági 

terület 

Általános 
mezőgazdasági 
terület- szőlő 

12,95 

2126-2138, 
2139-2143, 
2145-2147, 
2149-2153, 
0170/10, 
0170/12-15, 
0170/31, 
0170/55, 
0170/58, 
0170/78, 
0170/64-67, 
0170/69-70, 
0170/34-35, 
0170/38 

5 5 Önkormányzati 
változtatási igény 

Mezőgazdasági 
térség 

0,00 

D14 

Kertes 
mezőgazdasági 

terület 

Általános 
mezőgazdasági 
terület- szőlő 

9,36 
1438-1469, 
1423-1428, 
1432-1437 

5 5 Önkormányzati 
változtatási igény 

Mezőgazdasági 
térség 

0,00 

D15 
Kertes 

mezőgazdasági 
terület 

Különleges beépítésre 
nem szánt turisztikai 

terület 
0,77 

1720/2, 1723, 
1724, 1726-
1729, 1730, 
1731/1 

5 3,2 Önkormányzati 
változtatási igény 

Települési 
térség 

-1,39 

D16 

Kertes 
mezőgazdasági 

terület 

Általános 
mezőgazdasági 
terület- szőlő 

8,37 
0246/1 
 

5 5 Önkormányzati 
változtatási igény 

Mezőgazdasági 
térség 

0,00 

D17 Közlekedési terület 
Általános 

mezőgazdasági 
0,77 

028/10, 
028/13-21, 

0,6 5 Önkormányzati 
változtatási igény 

Mezőgazdasági 
térség (0,73) 

3,39 



 

terület- szőlő 024/1 Települési 
térség (0,39) 

D18 
Gazdasági 

erdőterület 

Általános 
mezőgazdasági 
terület- szőlő 

0,35 
028/10, 
028/13-21, 
024/1 

9 5 Önkormányzati 
változtatási igény 

Mezőgazdasági 
térség 

-1,40 

D19 
Általános 

mezőgazdasági 
terület - szántó 

Általános 
mezőgazdasági 
terület- szőlő 

22,88 

021/12-13, 
020/3, 
021/10, 
020/1, 020/5-
6, 018/5-7, 
018/9, 08/1, 
08/3-4, 08/6, 
014/9-13, 
014/6, 012/4-
8 

3,2 5 
Magasabb rendű 
jogszabálynak 

való megfelelés 

Mezőgazdasági 
térség 

41,18 

D20 
Általános 

mezőgazdasági 
terület - szántó 

Általános 
mezőgazdasági 
terület- gyep 

6,72 
06/1-10, 02/1-
2, 04/1-14 

3,2 6 
Magasabb rendű 
jogszabálynak 

való megfelelés 

Mezőgazdasági 
térség 

18,82 

D21 
Általános 

mezőgazdasági 
terület- gyep 

Közlekedési terület 0,83 
0200/2, 
0219/5 

6 0,6 
Magasabb rendű 
jogszabálynak 

való megfelelés 

Mezőgazdasági 
térség 

-4,48 

D22 
Gazdasági 

erdőterület 
Védelmi erdőterület 1,1 0223/3-7 9 9 

Magasabb rendű 
jogszabálynak 

való megfelelés 

Erdőgazdál-
kodási térség 

0,00 

D23 Közlekedési terület Zöldterület 0,05 735 0,6 6 Önkormányzati 
változtatási igény 

Települési 
térség 

0,27 

D24 Zöldterület Közlekedési terület 0,11 526/3 6 0,6 Önkormányzati 
változtatási igény 

Települési 
térség 

-0,59 

D25 
Gazdasági 

erdőterület 

Általános 
mezőgazdasági 
terület- gyep 

0,71 165/1, 167/3 9 6 Önkormányzati 
változtatási igény 

Települési 
térség 

-2,13 

D26 Közlekedési terület Zöldterület 0,2 
163/5, 163/7, 

163/9 
0,6 6 Önkormányzati 

változtatási igény 
Települési 

térség 
1,08 

D27 
Kertes 

mezőgazdasági 
terület 

Zöldterület 0,28 031/1-2 5 6 Önkormányzati 
változtatási igény 

Települési 
térség 

0,28 

D28 Zöldterület 
Különleges beépítésre 

nem szánt terület - 
0,03 

1018-1021, 
1001-1004, 

6 3,2 Önkormányzati 
változtatási igény 

Települési 
térség 

-0,08 



 

közösségi kert 994-997, 979, 
980, 972, 970 

D29 
Vízgazdálkodási 

terület 
Zöldterület 0,07 759 6 6 Önkormányzati 

változtatási igény 
Települési 

térség 
0,00 

D30 
Gazdasági 

erdőterület 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület –

honvédelmi terület – 
gazdasági erdőterület4 

1,76 055/2 9 9 Önkormányzati 
változtatási igény 

Erdőgazdál-
kodási térség 

0,00 

Biológiai aktivitásérték változás összesen:                                                                                                                                                                                   +20,29 

                                                 

 

4 Mivel a területen kettős területfelhasználás került alkalmazásra, a biológiai aktivitásérték számításnál a gazdasági erdőterület értékmutatója került alkalmazásra, ám a 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatalának kérésének megfelelően az elsődleges területfelhasználási besorolás a különleges beépítésre nem szánt terület – honvédelmi 
terület. 
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III. TERÜLETI MÉRLEG 

TERÜLETI MÉRLEG – A HATÁLYOS TSZT SZERINT 

Területfelhasználási 
kategória 

ha 
Közigazgatási terület 2398 ha 

Beépítésre szánt terület  

 

 

 

 

 

 

Falusias 
lakóterület Lf 72,27 

Településközpont 
vegyes terület Vt 18,95 

Központi vegyes 
terület Vk 3,77 

Hétvégi házas 
üdülőterület Üh 22,34 

Üdülőházas 
üdülőterület Üü 70,17 

Kereskedelmi, 
szolgáltató 
gazdasági terület Gksz 0,27 

Ipari gazdasági 
terület Gip 2,63 

Különleges 
terület - bánya K-b 0,65 

Különleges 
terület - 
sportpálya K-sp 1,48 

Különleges 
terület-temető K-t 1,16 

Különleges 
terület-strand K-st 2,63 

Különleges 
terület-hulladék K-sz 0,29 

Különleges 
terület-kikötő K-ki 0,73 

Beépítésre nem szánt terület 

Közlekedési 
terület Kö 31,85 

Zöldterület Z 6,1 

Gazdasági 
erdőterület E 664,93 

Általános 
mezőgazdasági - 
szántó Má-sz 30,99 

Általános 
mezőgazdasági 
terület - gyep Má-gy 43,54 

Általános 
mezőgazdasági 
terület - szőlő Má-sző 62,88 

Kertes 
mezőgazdasági 
terület Mk 92,16 

Vízgazdálkodási 
terület V 1267,5 
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TERÜLETI MÉRLEG – A TERVEZETT TSZT SZERINT  

Területfelhasználási 
kategória 

ha Közigazgatási területe 2398 ha 

Beépítésre szánt terület 

 
 
 

Falusias lakóterület Lf 80,47 

Településközpont 
terület Vt 11,1 

Intézmény terület Vi 3,23 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület Gksz 0,19 

Ipari terület Gip 1,26 

Üdülőházas terület Üü 18,16 

Hétvégi házas 
terület Üh 67,87 

Különleges terület - 
sportterület  K-Sp 1,48 

Különleges terület - 
strand K-Str 2,63 

Különleges terület - 
kikötő K-Ki 0,73 

Különleges terület - 
kemping 

K-
Kemp 4,63 

Különleges terület - 
borgazdasági 
terület K-Bg 1,37 

Különleges terület - 
turisztikai terület K-Tur 4,28 

Különleges terület – 
mezőgazdasági 
üzemi terület K-Mü 0,16 

Különleges terület – 
honvédelmi terület K-Hon 3,56 

Beépítésre nem szánt terület 

Zöldterület Zkk 6,06 

Védelmi 
erdőterület Ev 414,41 

Gazdasági 
erdőterület Eg 230,59 

Általános 
mezőgazdasági 
terület - gyep Má-gy 21,48 

Általános 
mezőgazdasági 
terület - szőlő Má-sző 128,89 

Kertes 
mezőgazdasági 
terület Mk 51,52 
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Vízgazdálkodási 
terület V 1267,5 

Különleges 
beépítésre nem 
szánt terület - 
temető Kb-T 1,16 

Különleges 
beépítésre nem 
szánt terület -  
turisztikai terület Kb-Tur 0,77 

Különleges 
beépítésre nem 
szánt terület -   
közösségi kert Kb-Kk 0,59 

Különleges 
beépítésre nem 
szánt terület - villa Kb-Vi 0,26 

Különleges 
beépítésre nem 
szánt terület –
honvédelmi terület 
– gazdasági 
erdőterület 

Kb-
Hon-Eg 1,76 

Közúti közlekedési 
terület Köu 26,1 

Kötöttpályás 
közlekedési terület Kök 5,79 

 

IV. TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

Csopak területén a Btv. szerkezeti terve erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, települési és 
vízgazdálkodási térséget jelöl. 

Térségi övezet 
megnevezése 

Btv. (ha) 
Btv. által előírt 
min. megfelelés 

2014. évi TSZT 
felülvizsg. szerint 
felhasznált (ha) 

További 
fejlesztési 

lehetőség (ha) 
Megjegyzés 

Erdőgazdálkodási 
térség 

646,47 614,15 ha (95%) 645 30,85 

Megfelel 
Az erdőterületként kijelölt 
terület az övezet területéhez 
viszonyítva. 

Mezőgazdasági térség 252,14 239,53 ha (95%) 241,89 2,36 

Megfelel 
A mezőgazdasági területként 
kijelölt terület a térség 
területéhez viszonyítva. 

Települési térség 245,69 - - - 

Megfelel 
Új beépítésre szánt terület nem 
került kijelölésre a közigazgatási 
határtól számított 200 m-en 
belül. 

Vízgazdálkodási 
térség 

1253,97 1191,27 (95%) 1267,5 76,23 

Megfelel 
A Btv.-ben ábrázolt tavak, 
vízfolyások a tervben 
vízgazdálkodási területként 
kerültek kijelölésre. 
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Az Országos Erdőállomány Adattár szerint Csopak közigazgatási területén 598,4 ha erdőterület 
helyezkedik el. A településrendezési eszközökben ezen területek 100%-a erdőterületként kerület 
kijelölésre. A 055/2 hrsz-ú ingatlan esetében kettős területfelhasználás került alkalmazásra, 
különleges beépítésre nem szánt terület – honvédelmi terület – gazdasági erdőterület besorolást 
kapott a terület, így az Országos Erdőállomány Adattárnak való megfelelés ezen ingatlan esetében is 
biztosított. A fentieknek megfelelően a településrendezési eszközök az Btv. 5.§ (3) bekezdésének 
megfelelnek. 

A Btv. által meghatározott kiemelt térségi övezetek lehatárolását a törvény mellékletét képező 
tervlapok tartalmazzák. Csopak közigazgatási területét az alábbi kiemelt térségi övezetek érintik: 

- Magterület övezete (Ö-1) 

- Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1) 
- Történeti települési terület övezete (T-2) 

- Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1) 

- Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2) 

- Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete (F-1) 

- Tómeder övezete (D-1) 

- Települési terület övezete (U-1) 

- Általános mezőgazdasági terület övezete (M-1) 
- Kertgazdasági terület övezete (M-2) 

- Erdőterület övezete (E-1) 

- Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (E-2) 

- Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület (E-3) 

- Szőlő termőhelyi kataszteri terület övezete (C-1) 

A Btv. által lehatárolt kiemelt térségi övezetek – Csopakot érintő - területe az alábbi táblázatban 
található, az OTrT 12/A § (4) bekezdésének megfelelően történt pontosítást követően: 

Kiemelt térségi övezet megnevezése 
Btv.-ben 

kijelölt terület 
(ha) 

Település-
rendezési 

eszközökben 
kijelölt terület 

(ha) 

Megfelelés 

Magterület övezete (Ö-1) 1937,01 1938,1 100,06% 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 
övezete (T-1) 

213,13 220,57 103,49% 

Történeti települési terület övezete (T-2) 1144,57 1144,82 100,02% 

Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny 
terület övezete (SZ-1) 

2177,94 2190,07 100,55% 

Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2) 122,11 124,61 102,05% 

Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete (F-1) 49,45 49,44 99,98% 

Tómeder övezete (D-1) 1253,97 1253,97 100% 

Települési terület övezete (U-1) 246 237,67 96,61% 

Általános mezőgazdasági terület övezete (M-1) 92 88,71 96,42% 

Kertgazdasági terület övezete (M-2) 160,14 167,94 104,87% 

Erdőterület övezete (E-1) 632,22 630,62 99,74% 

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (E-2) 14,52 14,67 101,03% 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
övezete (M-3) 

3,29 3,4 103,34% 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
(E-3) 

189,71 189,71 100% 

Szőlő termőhelyi kataszteri terület övezete (C-1) 182,51 179,6 98,41% 

A kiemelt térségekre vonatkozó övezeti előírásokat a területfelhasználási rendszer kialakítása során 
figyelembe vettük. 
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V. A BIOLÓGIAI AKTVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „újonnan beépítésre szánt 
területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének - a külön jogszabály 
alapján számított - 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 (továbbiakban: ÖTM rendelet) 
előírásai szerint került kiszámításra a település biológiai aktivitásérték változása. 

A tervezett változásokhoz tartozó biológiai aktivitásérték számítás során differenciált számítás az 
ÖTM rendelet 1. melléklet 2. pontja szerint két esetben történt. Egyik eset az általános 
mezőgazdasági területek differenciálása: az ÖTM rendelet 1. mellékletének 1. pontja a 
mezőgazdasági területeket csak általános és kertes mezőgazdasági területre bontja, tovább nem 
differenciálja őket. Ám jelen felülvizsgálat során az általános mezőgazdasági területen belül 
megkülönböztetésre került a szőlő és a gyep, amelyek biológiai aktivitásértéke így az ÖTM rendelet 
1. melléklet 2. pontja szerinti gyümölcs, szőlő, kert (értékmutató: 5) és rét, legelő (értékmutató: 6) 
felületminőségek értékmutatójával egyezik meg. Másik eset az erdőterületek differenciálása: 
erdőterületek esetében azért vált szükségessé a differenciált számítás, hogy a valós állapotnak 
megfelelően a még csak ligetesen fásult területek megkülönböztetésre kerüljenek a zárt 
erdőállománnyal borítottaktól. Ezekben az esetekben az ÖTM rendelet 1. melléklet 2. pontja 
szerinti ligetesen fás, bokorfás, cserjés-bozótos terület felületminőség értékmutatója (6) került 
alkalmazásra. 

A hatályos településrendezési eszközökben a Randolder-villa területe kertes mezőgazdasági terület 
besorolású, ám a biológiai aktivitásérték számítás során a valós állapotnak megfelelően az ÖTM 
rendelet 1. melléklet 1. pontja szerint különleges terület – állat- és növénykert terület 
értékmutatója (3) került alkalmazásra. 

A 055/2 hrsz-ú ingatlan esetében kettős területfelhasználás került alkalmazásra, különleges 
beépítésre nem szánt terület – honvédelmi terület – gazdasági erdőterület besorolást kapott a 
terület. A két területfelhasználás közül a gazdasági erdőterület értékmutatója került alkalmazásra a 
biologiai aktivitás érték számítás során. 

A különleges terület – kemping területfelhasználási egység biológiai aktivitásérték értékmutatója 
esetében a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet 4.§ (2) bekezdés értelmében 1,5 helyett 2,25 került 
alkalmazásra, mivel a különleges terület esetében az OTÉK-ban meghatározott legkisebb zöldfelület 
40%, míg a településrendezési eszközök felülvizsgálata során 60% került meghatározásra, így a 
biológiai aktivitásérték mutató 1,5-szeres értékkel került számításra. 

A tervben szereplő változások hatására a település területén a biológiai aktivitás nőtt. 

A biológiai aktivitásérték változását bemutató táblázatot ld. II. Változások fejezetben. 
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2. melléklet  

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAP M=1:8000 


