
3.melléklet 
Városképi szempontból véde� terület határai:

Tata:
(1) Móricz Zs. tér és Arany J. u. sarok (a Móricz Zs. tér 288/1 hrsz-től az Arany J u. 6. 287/3 
hrsz-ig)
(2) az Arany J. u. tengelye
(3) a Környei u. tengelye
(4) Táncsics M. út tengelye a  a 464/5 helyrajzi számú ú�g
(5) a 464/5 helyrajzi számú út tengelye  a Dózsa György ú� kereszteződésig 
(6) a 464/5 helyrajzi számú út  kereszteződésétől a Dózsa György út tengelye a 520 helyrajzi 
számú ingatlanig
(7) az 520 helyrajzi számú ingatlan DK-i telekhatára
(8) a Táncsics M. út 479 hrsz ingatlan hátsó telekhatárától a Nagykert u. 559 hrsz-ú ingatlan 
hátsó telekhatáráig
(9) az 564 és 563 déli telekhatára
(10) az 563 hrsz ingatlan K-i telekhatára
(11) a József A�la utca 812 ingatlanok DNy-i telekhatára
(12) a József A�la utca 812 és 813 hrsz ingatlan hátsó telekhatára
(13) a 814/1 és 814/2 hrsz DNy-i telekhatára
(14) a Kakas utca páros oldala ingatlanainak hátsó telekhatára a Veres Péter utcáig
(15) a Veres Péter utca tengelye a Kakas utcáig
(16) a Kakas utca tengelye a Komáromi utcáig
(17) a 958 hrsz ingatlan ÉNy-i telekhatára
(18) a Komáromi út  958 hrsz-től az 1598 hrsz-ig a hátsó telekhatárok
(19) a Komáromi út  1598 és 72 hrsz DK-i telekhatára
(20) a Nagykert u.  96 hrsz hátsó telekhatárától a Május 1. ú�g, a lakótelep kivételével
(21) a Május 1. út tengelye a Komáromi utca páratlan oldal hátsó telekhatáráig
(22) Komáromi u. páratlan oldal hátsó telekhatára az 1624 hrsz-ig 
(23) Kossuth tér hátsó telekhatára az 1628 hrsz-től az 1635 hrsz-ig
(24) a Bercsényi u. 1636 hrsz és 1637/1 hátsó telekhatára
(25) Fürdő u. páros oldal hátsó telekhatára az 1638 hrsz-től az 1481/2 hrsz-ig és az 1472/2 
és 1474 hrsz Fürdő u. (1471 hrsz-szel jelölt területe) felőli telekhatára, majd a Fürdő u. 
hátsó telekhatára az 1465 hrsz-től a Kesztehelyi u. tengelyéig.
(26) Keszthelyi u. tengelye a Május 1. ú�g
(27) Május 1. út tengelye a körforgalomig
(28) A 2321 és 2557/21 hrsz telekhatára
(29) a 2557/4 hrsz D-i és K-i (Tímár u. felőli) telekhatára
(30) a Tímár u. (2623 hrsz-mal jelölt területén) 2624/2 hrsz-től a  2630 hrsz ig az utcai 
telekhatár
(31) Bajcsy Zs. u. páros oldal hátsó telekhatára 2631 hrsz-től a Bezerédi u.-ig
(32) Bezerédi u. tengelye a Bacsó B. ú�g
(33) Bacsó B. u. tengelye a Bárány u-ig
(34) Bacsó B. u. és Agostyáni u. kereszteződésében a 2201 hrsz-ú zöldterület (2202/1 hrsz) 
ÉNY-i és ÉK-i telekhatára
(35) Agostyáni u. tengelye a Révai u.-ig
(36) Révai u. tengelye a Kölcsey u.-ig
(37) Kölcsey u. tengelye
(38) vasút tengelye a Baji ú�g



(39) Baji út tengelye a 3313/1 hrsz ingatlanig
(40) a 3313/1 és 3557 hrsz ingatlanok DK-i telekhtára
(41) 3303 közút tengelye az Öreg tó partjáig
(42) az Öreg-tó partvonala az 1838/3  hrsz déli telekhatáráig
(43) Az 1836/2 hrsz DK-i és DNY-i telekhatára
(44) a 253/11 hrsz és 4253/2 hrsz telekhatára a Fekete ú�g
(45) a Fekete út tengelye a Móricz Zs. térig

Tata – Agostyán
A Kossuth Lajos utcai ingatlanok, mindkét oldalon.

Városképi szempontból meghatározó utcák listája
• Környei út
• Táncsics Mihály utca Május 1 út
• Dózsa György út
• Komáromi utca
• Kakas utca
• Vértesszőlősi út
• Petőfi Sándor utca
• Baji út
• Agostyáni utca
• Bacsó Béla utca
• Honvéd utca
• Mikovényi utca
• Gesztenye fasor


