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VESZPRÉM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉS
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA
2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT
ELŐZMÉNYEK, TERÜLETI LEHATÁROLÁS, ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP SZELVÉNYSZÁMMAL
Az előzetes szakhatósági véleményezésre kiküldött lakossági és önkormányzati kérelmekre egy önkormányzati és több
különálló magán szerződés köttetett, de a feladatokat, és a megoldási javaslatokat a jobb áttekinthetőség miatt egy
munka keretében dokumentáltuk. A módosítási igények a TSZT-t, a Szabályozási tervet és a HÉSZ-t érintik. A munka
készítése során az előzetes kérelmek közül van olyan, melyre végül nem köttetett szerződés, illetve bizottsági döntés
nem támogatta, ezért nem szerepel a tervben, de az eredeti szakhatósági véleményezésre kiküldött sorszámozást a
könnyebb áttekinthetőség érdekében megtartottuk.
A munka készítése során a szakmai felügyeletet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda gyakorolta.
A KÉRELMEK A KÖVETKEZŐ HELYEKEN ÉRINTENEK MÓDOSÍTÁST:

A munka felépítése:
• Feladat leírás, azonosítóval.
• Tervezői javaslat, szakáganként
• Tervlapok a módosítási javaslattal
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1. Veszprém – Gyulafirátót, 9598 hrsz-ú ingatlant érintő módosítás
A módosítással érintett terület
Veszprém - Gyulafirátót, 9598 hrsz-ú ingatlan.
Az időközben történt egyeztetések alapján a meglévő övezeti határt figyelembe véve, annak megfelelően meg
lehet valósítani az új építést.
Fentiek alapján a településrendezési tervek módosítása nem javasolt.
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2. Veszprém - Gyulafirátót, 9605 hrsz-ú ingatlan (megosztás és telekalakítás után 9605/1,2 hrsz.)
A módosítással érintett terület:
A tárgyi földrészlet Gyulafirátót északnyugati határában levő új lakóterületi fejlesztési terület keleti határa mellett
található.
A javaslat az SZT-1 és 4 jelű szelvények módosítását érinti.

hatályos SZT kivonata

hatályos TSZT kivonata

Városrendezés
A módosítás célja
Az új lakóterületi fejlesztés során a telekmegosztások és a feltáró úthálózat kijelölése megtörtént, utóbbi átvezetése
szükséges a terveken.
A lakóterület keleti oldalával szomszédos közparkban újabb telekalakítás nem történik ezért nincs szükség ezen az
oldalon út kiszabályozására.
A TSZT vonatkozó előírása
A hatályos terv kertvárosias lakóterületbe (Lke) és közlekedési területbe sorolja a módosítással érintett területet, mely
egy kijelölt közpark mellett található.
A HÉSZ vonatkozó övezeti előírása
A módosítással közlekedési terület egy része szűnik meg és kerül Lke-12 építési övezetbe, melyre vonatkozóan az
alábbi paraméterek vonatkoznak.
Övezeti
jel

Beépítés
módja

Megengedett
legkisebb
telekterület
(m²)

Megengedett
legnagyobb
beép. (%)

Megengedett
legnagyobb
építménymagasság
(m)

Legkisebb
zöldfelület
(%)

Kialakítandó
új
telek
legkisebb
szélessége
(m)

Kialakítandó
új
telek
legkisebb
mélysége
(m)

Megjegyzés

Lke-12

O

900

30

4,5

50

18

40

-

7.§ (4) A kertvárosias lakóterületen
a) elhelyezhető:
1. lakóépület (telkenként legfeljebb két lakással egy épületben),
2. a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
3. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
4. a helyi lakosság ellátását, helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény,
5. sportépítmény,
6. a terület rendeltetését nem zavaró hatású kézműipari és egyéb gazdasági építmény,
7. gépjárműtároló.
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b)

nem helyezhető el:
1. kereskedelmi szállásépület szolgáltató épület a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszoba
számú egyéb kereskedelmi szállásépület kivételével,
2. egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület,
3. önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek
számára,
4. üzemanyagtöltő.

c)

Telkenként legfeljebb két építmény helyezhető el, telkenként legfeljebb 3 rendeltetési egységgel.

Módosítási javaslat
A tervezett lakóterület telekosztása megtörtént. A terület belső úthálózatának kialakítása, a terület keleti oldalán található
tervezett szabályozási vonalat illetve szabályozási szélességet nem teszi szükségessé, megszüntetése indokolt. Ezzel
együtt az útként jelölt területek rendezése a környező területfelhasználások figyelembevételével szükséges.
A területet határoló közpark területén további telekosztásokat nem terveznek, a meglévő 9606 hrsz-ú földút megtartásra
kerül, így a 9605/1 hrsz-ú terület a közpark területfelhasználásba sorolható.
A módosítás tulajdonképpen „leköveti” a már kialakított telekosztást és a keletkezett hulladék-területek ésszerű
hasznosítását, területfelhasználásuk és övezeti besorolásuk pontosítását eredményezi.
A TSZT módosításakor a telekalakítási eljárás során kialakított úthálózat átvezetése is szükséges.
Környezeti állapot, zöldfelületek
A terület Gyulafirátót ÉNy-i részén található. A terület jelenleg helyenként rendelkezik beépítéssel. A terület döntően
szántóföldi művelés alatt áll, illetve gyeppel borított. A terület régóta fejlesztésre kijelölt és ilyen céllal szabályozott.
Környezeti szempontból a terület közel helyezkedik el a szomszédos katonai gyakorló területekhez, valamint az ahhoz
vezető felvonulási útvonalhoz. A katonai gyakorlótér 1000 m-es védőterületén belül helyezkedik el, ahol csak bizonyos
feltételekkel lehetséges építeni, amit a leendő tulajdonosoknak is tudomásul kell venni és tűrni kötelesek.
A terület ivóvízbázis hidrogeológiai védőterületein kívül helyezkedik el.
A lőtér közelsége, annak zajhatása és biztonságos használata miatt a terület beépítése környezeti és környezetbiztonsági
szempontból csak korlátozottan javasolható.
A területen biológiai aktivitás érték növekedés következik be, mivel a jelenleg beépítésre nem szánt közterület (terület
K-i határa), jelenleg útterület beépítésre szánt területé (kertvárosias lakóterületté válik). Az övezeti változás 1290 m2
területet érint, ami 0,387000 BIA érték növekedést okoz.
Közlekedés
Mivel a kérdéses, jelenleg közlekedési területként jelölt ingatlantól nyugatra fekvő lakóterület telekosztása és közlekedési
kiszolgáló területeinek kijelölése megtörtént és a Megbízó tájékoztatása szerint az érintett szakhatóságok ezt elfogadták,
közlekedési szempontból nincs akadálya a 9605 hrsz-ú ingatlan más övezetbe sorolásának.
Kulturális örökségvédelem
A módosítás a látványvédelmet nem érinti. A változtatási terület és a tervezett szándék nem érint régészeti lelőhelyet.
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a módosításra javasolt SZT kivonata
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3. Veszprém, Takácskert 043/164 hrsz-ú terület módosítása
A módosítással érintett terület:
A Takácskert a város déli területén, a József Attila utcával és a 8. sz. főúttal határos, jelenleg beépítetlen terület.
Az elképzelt fejlesztési célok módosultak illetve máshol valósultak meg (multifunkcionális csarnok), így szükséges a
jelenlegi szabályozás felülvizsgálata.
A javaslat a TSZT, valamint az SZT- 8, 87 és 92 jelű szelvények módosítását érinti.

Takácskert melletti, már megvalósult lakóterület - fotó

Takácskert - hatályos TSZT kivonata

Városrendezés
A módosítási igény célja
A tárgyi területeken a szabályozás olyan módon került meghatározásra, hogy a „multifunkciós csarnok” elhelyezése itt is
(mint ahogyan több helyen is) biztosított legyen. Azóta a csarnok felépült, az Önkormányzat pedig nem kíván közcélú
intézményt létesíteni a tárgyi területeken, így a szabályozás módosítása indokolt. A módosítás során a jelenlegi
szabályozás figyelembevételével kerülnek a tervek módosításra.
A TSZT vonatkozó előírása
A Takácskert területén belül, a módosítással érintett terület jelenlegi területfelhasználása településközpont vegyes.
A Sós-köves területe településközpont vegyes és kertvárosias lakóterületbe sorolt.
A HÉSZ vonatkozó övezeti előírása
A jelenlegi övezeti besorolása a módosítással érintett területnek Vt-08 (a határoló utak mentén) és Vt-28 (a terület belső
részén), a HÉSZ azonban további speciális előírásokat határoz meg a szintén tervezett fejlesztések helyszínéül kijelölt
Sós-köves területéhez kapcsolódóan.
A HÉSZ 8.§ (7) bekezdése az alábbi paramétereket határozza meg az érintett építési övezetekre vonatkozóan:
Övezet
i jel

Beépíté
s módja

Megengedet
t legkisebb
telekterület
(m²)

Megengedet
t
legnagyobb
beép. (%)

Megengedett
legnagyobb
építménymagassá
g
(m)

Legkiseb
b
zöldfelület
(%)

Kialakítand
ó új
telek
legkisebb
szélessége
(m)

Kialakítand
ó új
telek
legkisebb
mélysége
(m)

Megjegyzé
s

Vt-08
Vt-28

Sz
Sz

800
5000

30
40

7,5
12,5

20
20

18
16

18
16

K
-

A HÉSZ 35.§-a (1) bekezdésének b) és c) pontja az alábbi kitételt tartalmazza:
„35.§ (1) b) Amennyiben a városi közcélú intézmények számára a Takácskertben és a Sós-köves területeken fenntartott
Vt területek valamelyikére az önkormányzat nem tart igényt és erről határozatban dönt, úgy ezen területeken lakóterület
létesítendő a szomszédos lakóterületek paramétereivel. A területek szabályozási előírásai a szomszédos lakóterületek
szabályozási előírásaira módosulnak a c) alatti táblázat szerint. Vagy a Takácskert, vagy a Sós-köves Vt területei közül
az egyiket összefüggő Vt területként meg kell tartani.
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c) Táblázat:
Azonosító
S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
T-1
T-2
H

Övezetmódosítás előtt
Vt-21
Vt-09
Vt-25
Vt-23
Vt-21
Vt-21
Vt-46
Vt-28

Övezetmódosítás után
Lke-23
Lke-23
Lke-23
Lke-23
Lke-23
Lke-06
Lke-23
Lke-06

Módosítási javaslat
A HÉSZ módosítása indokolt és szükséges, egyrészt mivel a sportcsarnok már máshol megvalósult, másrészt, hogy a
feltételhez kötött kettős szabályozás megszűnjön. Ennek megfelelően a szabályozási tervből kikerülnek az S1-5, T1-2 és
H azonosítók és értelemszerűen módosulnak a HÉSZ vonatkozó előírásai is:

A HÉSZ 7.§ (9) c) 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
7§. (9) c) 6.
Takácskert II. ütem beépítésének feltétele a feltáráshoz tervezett – a Vt-46 övezeti jelű tömb nyugati
oldalán húzódó – út megépítése.
A HÉSZ 35.§ (1) bek. b) és c) pontjai hatályát vesztik.
A módosítási igény egyértelmű helyzetet teremt mind a szabályozási tervben, mind pedig a HÉSZ-ben és megszűnik a
feltételhez kötött kettős szabályozás.
Környezeti állapot, zöldfelületek
A tervezési terület Veszprém Ny-i részén elhelyezkedő, jelenleg beépítetlen terület. A terület jelenleg jellemzően
mezőgazdasági hasznosítású. A terület jelenleg kettős szabályozással szabályozott, de a potenciálisan ide tervezett
funkciók már máshol megvalósultak, így a kettős szabályozás megszüntetése valósulna meg.
A terület a Séd-völgyi ivóvízbázis hidrogeológiai B védőövezetében helyezkedik el és a védőövezetre vonatkozó előírások
betartandók. A jelenlegi szabályozás ezeket az előírásokat figyelembe veszi.
Környezeti szempontból a terület zajterhelése jelentős problémaforrás. A zajt a területet Ny-ról határoló 8-as út déli
elkerülő szakasza okozza, mely maga vagy azzal párhuzamosan az M8-as autópályát is jelenteni fog nagyobb távlatban.
A zajterhelés csökkentése érdekében a 8-as út elkerülő felé 50 m széles véderdősáv tervezett, és területileg biztosított a
szabályozási terv által. A terület beépítését megelőzően szükséges megkezdeni a véderdő kialakítását, hogy a
megvalósuló beépítés használatba vételének idejére az már bizonyos mértékű zajárnyékolást, zajvédelmet biztosítson a
területen.
A terület szabályozásának változása nem okozza a beépítésre szánt és nem szánt területek arányának módosulását, így
biológiai aktivitás érték változással nem jár.
Közlekedés
A módosításnak közlekedési, forgalmi szempontból nincs akadálya, amennyiben az egyes területek megváltozott övezetei
következtében az érvényes szerkezeti tervben szereplő terület-felhasználásokból számítotthoz képest nem keletkezik
jelentős többlet-forgalom a városi úthálózaton.
A Takácskertben a jelenleg intézményi területként jelölt ingatlanokon továbbra is ezen övezeti előírás vonatkozik, de már
nem csupán sportlétesítmény helyezhető el a területen. Az eredetileg sportcsarnoknak fenntartott terület kiszámolt távlati
forgalomkeltése egyenetlen időközönként nagy volumenű forgalmi terhelést okozott volna a környező úthálózaton. Ennél
a forgalmi terhelésnél az egyéb, intézményi övezetben megengedhető terület-használatok esetében a keltett forgalom
várhatóan kisebb lesz, mint a sportcsarnok esetében lett volna.
Kulturális örökségvédelem
A módosítás a látványvédelmet nem érinti. A régészeti területek lehatárolás, mely az övezetben elhelyezkedő ingatlanokat érinti,
a Kulturális örökségvédelmi Hivatal adatszolgáltatása alapján pontosításra került.

10

VESZPRÉM MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT 2009

a módosításra javasolt SZT kivonata
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4. Veszprém – Kádárta, 0173/6 hrsz-ú ingatlant érintő módosítás
A módosítással érintett terület
A tárgyi ingatlan Veszprém – Kádárta külterületén helyezkednek el.
A javaslat a TSZT, valamint a külterületi SZT-11 jelű szelvény módosítását érinti.

hatályos SZT kivonata

hatályos TSZT kivonata

A módosítási igény célja
A tulajdonos szeretné a telek mezőgazdasági területbe történő átsorolását, amely jelenleg mind a TSZT-n, mind az SZT-n
vízgazdálkodási területként szerepel.
A területen nincs Bakonykarszt Zrt. által jelenleg üzemeltetett, vagy jövőben tervezett vízbázis, jelenleg telephelyként
üzemel. Az övezeti előírás legfeljebb helyi vízkivételi hely (a telep saját kútja) miatt kerülhetett a szabályozási tervbe.
A TSZT vonatkozó előírása
A telek jelenleg vízgazdálkodási terület-felhasználásba sorolt.
A HÉSZ vonatkozó övezeti előírása
A rendelet az alábbiakat írja elő a Vg-4 jelű övezetre vonatkozóan:
16.§ (2) „Az övezetek területén a közforgalmú közlekedési építményeken kívül csak vízkár-elhárítási építmények,
valamint a sporthorgászat célját szolgáló stég, móló, csónakkikötő hely, valamint az övezet területén legfeljebb egy, 30
m2-t meg nem haladó alapterületű, 3,5 m legnagyobb építménymagasságú, közösségi építmény (büfé) helyezhető el, egyéb korlátozó jogszabályok figyelembevételével - az illetékes szakhatóságok hozzájárulásával, kivéve a VG-4 jelű
övezetet, ahol csak az ivóvízellátás biztosításához szükséges építmények helyezhetők el.”
Mivel a rendelet további beépítési paramétert nem határoz meg, így az OTÉK-ban foglaltakat szükséges betartani,
melynek értelmében a beépítésre nem szánt területek esetében a megengedett legnagyobb beépítettség 5%
(OTÉK 6.§ (1) bek.).
Módosítási javaslat
A módosítás során mezőgazdasági terület kerül kijelölésre, (Má-2 övezet) ennek megfelelően a szabályozási terv is
módosul a környező területek övezeti besorolásával összhangban. Az övezeti módosítás támogatható, azonban a
telephely területén további bővítés nem képzelhető el.
Környezeti állapot, zöldfelületek
A terület Kádárta É-i részén, külterületen található. A telken jelenleg egy mezőgazdasági műveléshez kapcsolódó üzemi
tevékenység folyik.
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A terület ivóvízbázisok védőterületei nem érintik, azokon kívül helyezkedik el. A területen a Bakonykarszt Zrt. által
üzemeltetett létesítmény (vízgazdálkodási célú létesítmény) nem található, és oda ilyen létesítmény létesítése sem
tervezett, így a terület vízgazdálkodási övezetben való szerepeltetése nem indokolt.
A területet Ny-ról határoló belterületi részeken lakó, illetve az itt meglévőhöz hasonló mezőgazdasági üzemi tevékenység
folyik, mely nem okoz a környezetében érezhető környezeti terhelést. A terület adottságai miatt a területen a jelenlegi
tevékenység bővítéséhez további beépítésre nem lesz mód.
A területre javasolt övezeti besorolás Má-2 jelű mezőgazdasági terület.
Az övezeti változás hatására BIA érték csökkenés következik be a területen, mivel magasabb biológiai aktivitás értékű
beépítésre nem szánt vízgazdálkodási terület (vízbázis) kerül átsorolásra általános mezőgazdasági övezetbe. A 6424 m2nyi átsorolás estében a BIA érték csökkenés -1,9272, amit pótolni kell!
A lehetséges visszapótlási módok az alábbi területszükséglettel járnak:
Új övezet

Területen biológiai
aktivitás értékmutató
változás (növekedés)

Má-1 (szántó)

véderdő (Ev)

6

Má-1 (szántó)

turisztikai erdő (Ee)

5

3854,4

Má-1 (rét legelő, kert)

véderdő (Ev)

3

6424,0

Régi övezet

szükséges terület (m2)
3212,0

Közlekedés
Az övezeti módosításnak közlekedési szempontból akadálya nincs, amennyiben az ingatlan közterületi
megközelíthetősége továbbra is biztosított lesz.
Kulturális örökségvédelem
A módosítás a látványvédelmet nem érinti. A változtatási terület és a tervezett szándék nem érint régészeti lelőhelyet.

a módosításra javasolt SZT kivonata
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5. Veszprém, Budapest u. 4019 hrsz-ú ingatlan szabályozási terv módosítása
A módosítással érintett terület:
Az ingatlan a Budapesti úttal és a Pipacs utcával határos, a 4019 hrsz-ú területből jelentős rész került kiszabályozásra a
Pipacs utca megfelelő szélességének biztosítása érdekében.
A javaslat a TSZT, valamint az SZT-73 jelű szelvény módosítását érinti.

Pipacs utca a Budapesti út felől - fotó

hatályos SZT kivonata

A módosítási igény célja
A szabályozási vonal fenntartása vizsgálandó. A módosítást megfelelő részletes közlekedési vizsgálattal kell
alátámasztani. Közlekedési vizsgálat szükséges a Budapesti út – Pipacs utca, jelenleg jelzőlámpa nélküli
kereszteződésére is vonatkozóan.
A TSZT vonatkozó előírása
Az érintett tömb egésze településközpont vegyes területek területfelhasználásba sorolt, a Pipacs utca tervezett
szélessége közlekedési területként jelölt.
A HÉSZ vonatkozó övezeti előírása
A Pipacs utca felőli épületrészt egy kötelező érvényű szabályozási vonal az utca szabályozásába csatolja.
A HÉSZ 8 .§ (7) bekezdése az alábbi paramétereket határozza meg az érintett építési övezetre vonatkozóan:
Övezeti
jel

Beépítés
módja

Megengedett
legkisebb
telekterület
(m²)

Megengedett
legnagyobb
beép. (%)

Megengedett
legnagyobb
építménymagasság
(m)

Legkisebb
zöldfelület
(%)

Kialakítandó
új
telek
legkisebb
szélessége
(m)

Kialakítandó
új
telek
legkisebb
mélysége
(m)

Megjegyzés

Vt-54

Z

1000

60

10,5

10

16

16

K

Módosítási javaslat
A módosításnak beépítési vonzata nincs. A kialakult beépítés és a Balaton Pláza kiszolgáló létesítményeinek megfelelő
módon történő működését vizsgálni szükséges.
Környezeti állapot, zöldfelületek
A tervezési terület Veszprém belterületén a Budapesti utca Pipacs utca kereszteződése. A terület jellemzően
kereskedelmi szolgáltató funkciókkal hasznosított, beépített terület.
A terület fő környezeti konfliktusforrása a Budapesti utca járműforgalmából eredő zaj és levegőszennyezés. A jelenlegi
terhelés zaj szempontjából a területi határértéket meghaladó mértékű. Levegő szennyezettsége csak kedvezőtlen
időjárási viszonyok és reggeli, vagy esti csúcsidőszakokban fordul elő. A közvetlen közelben zajtól védendő funkciók nem
találhatók, illetve a szabályozás ilyeneket nem érint.

14

VESZPRÉM MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT 2009

Az utca szabályozási szélességének csökkenése azt eredményezi, hogy a beépítésre nem szánt területek térmértéke
csökken, míg a beépítésre szánt területeké növekedni fog. A változással érintett terület nagysága 249 m2, így a területen
BIA érték növekedés következik be, melynek mértéke 0,01743 értékben állapítható meg.
Közlekedés
A csomópont jelenlegi forgalmi rendje szerint a Pipacs utca észak felé egyirányú forgalmat enged meg, parkolási lehetőség
nincs, a meglévő járdák változó szélességűek, több helyen keskenyek (szélességük nem haladja meg az 1 métert).
A módosítási kérelemben hivatkozott előzetes közlekedési vizsgálatok ismerete hiányában feltételezhető, hogy a Pipacs utca
17,5 m szélességűre kiszabályozására a Balaton Plaza építésével kapcsolatban került sor, valószínűleg egy hátsó közlekedési
kapcsolat biztosítása céljából. A csomópontban a jelenleginél jelentősebb, kétirányú forgalmat és erős kanyarodó forgalmakat
tételeztek fel, ezért a többletsávok és szélesebb gyalogosfelületek biztosítására volt szükség a szélesebb szabályozásra. A
bevásárlóközpont fő forgalmi kapcsolata a Budapest út felől adott. Amennyiben az Önkormányzat döntése szerint a központ
üzemeltetése további kijáratot nem igényel (forgalombiztonsági szempontból a több kijárat előnyösebb), vagy nem a Pipacs
utca vezetné ki a főútra a forgalmat, a jelenlegi forgalmi rend fenntartása mellett, a szabályozási vonal áthelyezhető.
Az utca szabályozási szélessége jelenleg a Budapest út és a Nap utca közötti szakaszon 8,5 m és 13,4 m között változik
(átlagosan 10 m). A csatolt mintakeresztszelvények alapján, a jelenlegi egyirányú forgalmi rendet figyelembe véve, egy
párhuzamos parkolósávot és szabványnak megfelelő méretekkel kialakított járdákat figyelembe véve az utca tervezhető
minimális szabályozási szélessége: 10,0 m. Amennyiben a későbbiekben kétirányú forgalom lebonyolítására lesz szükség a
további forgalmi sáv beépítése és legalább egy zöldsáv betervezése következtében az utca szükséges szabályozási
szélessége 14 m lesz. Ebben az esetben a Budapest úti csomópontban a szükséges többletsávok a zöldsáv és a parkolósáv
helyén biztosíthatók majd.
A Budapest út szabályozási szélességét továbbra is az érvényes szabályozási terv szerint szükséges fenntartani!
K-1.

Mintakeresztszelvények

Kulturális örökségvédelem
A módosítás a látványvédelmet nem érinti. A változtatási terület és a tervezett szándék nem érint régészeti lelőhelyet.

a módosításra javasolt SZT kivonata
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6. Veszprém – Gyulafirátót, külterületi 1186/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó módosítás
A módosítással érintett terület, jelenlegi előírások:
A terület Veszprém – Gyulafirátóton keresztül vezető 82-es sz. út mellett helyezkedik el.
A javaslat a TSZT, valamint a külterületi SZT-11 jelű szelvény módosítását érinti

hatályos SZT kivonata

hatályos TSZT/SZT/alaptérkép kivonata fotó

A módosítási igény célja:
A tárgyi telek a Kádártáról, Gyulafirátótra vezető belső út és 82. sz. forgalmi út kereszteződésétől délre helyezkedik el. A
telek tulajdonosa üzemanyagtöltő-állomás létesítését szeretné megvalósítani. Ennek érdekében a területet
mezőgazdasági területfelhasználásból gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató (Gksz) övezetre szeretné átminősíteni.
A TSZT vonatkozó előírása
A területet a hatályos terv mezőgazdasági területbe sorolja. A Kádártáról érkező út és a 82. sz. út csomópontjában
körforgalmat jelöl a terv.
A HÉSZ vonatkozó övezeti előírása
A HÉSZ 15.§(10) bekezdése az alábbi paramétereket határozza meg az érintett övezetre vonatkozóan:
Övezeti
jel

Beépítés
módja

Megengedett
legkisebb
telekterület
(m²)

Megengedett
legnagyobb
beép. (%)

Megengedett
legnagyobb
építménymagasság
(m)

Legkisebb
zöldfelület
(%)

Kialakítandó
új
telek
legkisebb
szélessége
(m)

Kialakítandó
új
telek
legkisebb
mélysége (m)

Megjegyzés

Má-2

Sz

100.000

3 (max. 300m2)

5,5

90

50

75

-

Módosítási javaslat
A módosítással új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre. A tervezett területfelhasználás gazdasági-kereskedelmiszolgáltató, melynek megfelelően – a HÉSZ-ben már meglévő – Gksz jelű építési övezet kerül kijelölésre a szabályozási
terven. A javasolt építési övezet és az arra vonatkozó – jelenleg hatályos – paraméterek az alábbiak:
Övezeti
jel

Beépítés
módja

Megengedett
legkisebb
telekterület
(m²)

Megengedett
legnagyobb
beép. (%)

Megengedett
legnagyobb
építménymagasság
(m)

Legkisebb
zöldfelület
(%)

Kialakítandó
új
telek
legkisebb
szélessége
(m)

Kialakítandó
új
telek
legkisebb
mélysége (m)

Megjegyzés

Gksz-13

Sz

2000

40

10,5

30

35

50

-

A módosítás a közlekedési vizsgálat alapján támogatható. A BIA érték pótlásáról gondoskodni szükséges, mely a
tulajdonviszonyok miatt a környéken megvalósítható. A véderdő létesítését vizsgálni szükséges. A területen kizárólag
üzemanyagtöltő állomás helyezhetők el.
HÉSZ módosítási javaslat:
9.§ (13): A 82-es út Gyulafirátót - Kádárta belső út csomópontjában található Gksz-13 övezet területén kizárólag
üzemanyagtöltő állomás és a hozzá kapcsolódó létesítmények helyezhetők el.
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Környezeti állapot, zöldfelületek
A terület Gyulafirátót D-i határában található. Jelenleg mezőgazdasági hasznosítású terület (Má-2 övezet) ténylegesen
rétként hasznosítva. Nyilvántartás szerinti művelési ága legelő (L3 kategória).
A területen üzemanyagtöltő állomás elhelyezhető. Az üzemanyagtöltőhöz kötelezően előírt 50 m-es védőövezet lakó
épületektől betartható. A terület ivóvízbázis védőterületein kívül helyezkedik el.
A 82-es út gyulafirátóti települési átkelő szakasza előtt helyezkedik el.
A területen az üzemanyagtöltő elhelyezése a környezetében nem okoz határértéket meghaladó terhelést, illetve nem
terhel védendő létesítményeket, így környezeti szempontból a területen megvalósítható.
Termőtalaj-védelmi szempontból a terület beépítésre szánt területté sorolása kérdéses lehet, mivel az 3-as minőségi
kategóriájú termőterületet vesz igénybe.
BIA érték csökkenés következik be a területen, mivel magas biológiai aktivitás értékű beépítésre nem szánt
mezőgazdasági területek kerülnek átsorolásra, alacsony biológiai aktivitás értékű beépítésre szánt területekké. A 4282
m2-nyi átsorolás estében a BIA érték csökkenés 2,122977, amit pótolni kell!

Új övezet

Területen biológiai
aktivitás értékmutató
változás (növekedés)

Má-1 (szántó)

véderdő (Ev)

6

Má-1 (szántó)

turisztikai erdő (Ee)

5

4246,0

Má-1 (rét legelő, kert)

véderdő (Ev)

3

7076,6

Régi övezet

szükséges terület (m2)
3538,3

Közlekedés
Vizsgálat:
Az érintett ingatlan Gyulafirátóton, a 82. sz. országos másodrendű főút és a 82106. j. országos mellékút csomópontjában
helyezkedik el. Külterületi ingatlanként mezőgazdasági területek veszik körül.
A 82. sz., Veszprém és Győr között közvetlen közúti kapcsolatot teremtő főút 2x1 sávos kiépítettségű, aszfaltburkolattal ellátott
út, amelynek vízelvezetését nyílt árok biztosítja. A 82106. j. mellékút Kádárta és Gyulafirátót között ad direkt összeköttetést.
Forgalmi adatok:
A Magyar Közút Kht. 2007. évi forgalomszámlálási adatai szerint az alábbi jellemző forgalmi értékek tapasztalhatók az
országos úthálózat érintett elemein:
82. sz. főút
Szgjm

MKP

Kpár

Kistgj

Köztgj

Nehézt

Abusz

ÁNF

ÁNF

(j/nap)

Lassú
jmű
(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

Ejm/nap

4775

68

28

1501

405

505

24

174

7480

8357

Abusz

ÁNF

ÁNF

(j/nap)

(j/nap)

Ejm/nap

29

1867

1977

A tehergépjárműforgalom aránya: 12 %.
82106. j. mellékút
Szgjm

MKP

Kpár

Kistgj

Köztgj

Nehézt

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

Lassú
jmű
(j/nap)

1595

69

24

85

56

9

0

Közlekedési javaslat:
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Tervezett létesítmény megközelíthetősége:
Az tervezett üzemanyagtöltő állomás Megbízónk által átadott tervei szerint a két országos út csomópontjában építendő
körforgalom ötödik (egyirányú) ága biztosítaná a benzinkút megközelíthetőségét a 82. sz. főút irányából. Az országos mellékút
felől egy kijárat és egy bejárat nyílna. A létesítmény területén öt kút és 6 parkolóállás tervezett. A terv jelenleg az engedélyezés
fázisában van.
Az üzemanyagtöltő állomás megközelítő útjának egy szakasza nem a kérdéses ingatlanon, hanem a 01185/3 hrsz-ú
közlekedési területen fekszik.
Amennyiben a tervezett kialakítás engedélyezése akadályokba ütközik, az alábbi forgalmi rendet javasoljuk a tervezett
létesítmény megközelítésének biztosítására, amely a csomópont közelsége miatt forgalomtechnikailag jobb megoldást jelent:
A 82. út irányából a csomóponttól délre, kb. 165 m távolságban a Veszprém felőli oldalon egy behajtó sáv kialakításával direkt
kapcsolat adható. Minden más irányból a hagyományos kialakítású csomópontból, az országos mellékúton keresztül adnánk
meg a fő megközelítési lehetőséget. Így az országos főút forgalmát csupán minimális mértékben zavarná az üzemanyagtöltő
állomás forgalma.
Jelentős tényező, hogy a város szerkezeti tervében távlati kerékpárút nyomvonala jelölt, a 82106. j. bekötőúttal párhuzamosan.
Ezen regionális jelentőségű kerékpárút biztonságos átvezetése a csomópont kiépítését befolyásolni fogja.
K-2.

Helyszínrajz

Kulturális örökségvédelem
A módosítás a látványvédelmet nem érinti. A változtatási terület és a tervezett szándék nem érint régészeti lelőhelyet.

a módosításra javasolt SZT kivonata
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7. Veszprém, Huszár u. 7., 1023 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó módosítás
A módosítással érintett terület
A módosítással érintett 1023 hrsz-ú telek a helyi értékvédelmi terület határán belül helyezkedik el. A módosítás a
szomszédos 963, 964, 962 hrsz-ú ingatlanok közvetve érinti.
A javaslat a TSZT, valamint az SZT-71 jelű szelvény módosítását érinti.

a terület az Eszterházy utca felől - fotó

hatályos SZT kivonata

A módosítási igény célja
A módosítás a vizsgálatok alapján karbantartás jellegű. Egy út átvezetése miatt került feltüntetésre a telekre az övezeti
határ, melyet azonban „helyesen” szabályozási vonalként kellett volna szerepeltetni. Tekintettel azonban a
terepviszonyokra, az érintett, valamint a szomszédos telkek közterületi megközelíthetőségre a tervezett út megszüntetése
szükséges.
A TSZT vonatkozó előírása
Az érintett tömb egésze kisvárosias lakóterület területfelhasználásba sorolt, a TSZT azonban az övezeti jellel lehatárolt
területet közterületként tünteti fel.
A HÉSZ vonatkozó övezeti előírása
A HÉSZ 7.§ (10) bekezdése az alábbi paramétereket határozza meg az érintett építési övezetre vonatkozóan:
Övezeti
jel

Beépítés
módja

Megengedett
legkisebb
telekterület
(m²)

Megengedett
legnagyobb
beép. (%)

Megengedett
legnagyobb
építménymagasság
(m)

Legkisebb
zöldfelület
(%)

Kialakítandó
új
telek
legkisebb
szélessége
(m)

Kialakítandó
új
telek
legkisebb
mélysége
(m)

Megjegyzés

Lk-02

O

400

40

4,5

20

14

25

K

Módosítási javaslat
A tárgyi telket is érintő út átvezetése a terepviszonyokat, kialakult telekállapotokat figyelembe véve indokolatlan. A tömbön
belül jelentős szintkülönbségek vannak, így gépkocsival a terület és tárgyi ingatlan is csak az északi oldalról határoló
Huszár utcáról közelíthető meg. Az Eszterházy Antal utca felől a 1023 hrsz-ú telekhez és a Huszár utcáról lecsatlakozó
(névtelen) utcához egy lépcső vezet.
Az övezeti jellel „kijelölt”, tervezett út egy, a tömböt keletről határoló lépcsőbe vezet, „nyomvonala” meredek területen
tervezett így az út gépkocsival használható módon történő kialakítása nem megoldható, gyalogos átkötés pedig nem
indokolt a kialakult közterületek figyelembevételével.
Amennyiben az érintett 1023 hrsz-ú telekről az övezeti jel törlésre kerül, úgy beépítése a tömbben meghatározott Lk-02
építési övezetre vonatkozó paraméterekkel megtörténhet. A telek közterületről történő megközelítése biztosított.
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Javaslat:
A műemléki környezetben - tekintettel a mozgalmas terepfelszínre is – a látványvédelem biztosítása érdekében kapjon az
érintett ingatlanrész „telek zöldfelületként fenntartandó része” megjelölést, azzal együtt, hogy ezen telekrész ne
kerülhessen beszámításra a telek beépítettségébe.
Környezeti állapot, zöldfelületek
Környezetvédelmi szempontból a kérdéses 1023 hrsz lakóterületté történő átsorolása nem okoz problémát.
BIA érték növekedés lesz a területen, mivel alacsony biológiai aktivitás értékű beépítésre nem szánt terület közepes
biológiai aktivitás értékű beépítésre szánt területté válik. A 212 m2-nyi átsorolás estében a BIA érték növekedés
0,031845.
Közlekedés
A kérdéses ingatlan egy részét valószínűleg egy közúti kapcsolat helyének biztosítására jelölték ki. Mivel a jelenlegi
állapotok szerint a terület összes ingatlana rendelkezik közúti kapcsolattal, úthálózatilag nem szükséges közúti kapcsolat
lehetőségének fenntartása, amelyet a meredek terepviszonyok sem indokolnak.
Kulturális örökségvédelem
A módosítás a látványvédelmet nem érinti. A változtatási terület és a tervezett szándék nem érint régészeti lelőhelyet, de
műemléki környezetet igen.

a módosításra javasolt SZT kivonata
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8. Veszprém, 2167 hrsz-ú ingatlanon szélessávú internet szolgáltatást biztosító rádiótelefon bázisállomás
kijelölése (hírközlési torony)
A vonatkozó bizottsági határozat (14/2010 (I.19) VfKB) nem támogatja a kérelmet

9. Veszprém, 8714, 8715, 8717 hrsz-ú (korábban 0213/33, 0213/34, 0213/36 hrsz-ú, külterületi) ingatlanok
Az előzetesen véleményezett módosítást jelen dokumentáció nem tartalmazza, nincs rá szerződés. Külön eljárás
keretében kerülhet majd rá sor a további döntések figyelembevételével.
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10. Veszprém, Kórház utca – Erzsébet sétány és környéke
A módosítással érintett területek
A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonát képező 5051, 5052, 5056/2 és 5083 (Megyei Kórház) hrsz-ú ingatlanok, a
Zeneiskola (5053 hrsz.), az Erzsébet-liget (5056/1 hrsz.), valamint az úszótelkek található tájház (5048 hrsz.), múzeum
(5054 hrsz.) és trafóházak (5055, 5047 hrsz.).
A javaslat a TSZT, valamint az SZT-83 jelű szelvény módosítását érinti.

hatályos SZT kivonata

hatályos TSZT kivonata

A módosítási igény célja
A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonát képező 5051, 5052, 5056/2 és 5083 hrsz-ú ingatlanok telekhatárainak
átrendezésével és a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező 5053 és 5056/1 hrsz-ú részleges
igénybevételével készült tanulmányterv a Kórház utca ún. murvás parkolójában lévő 13 személygépkocsit befogadó
parkoló helyett parkolóházat hoz létre. Ennek elhelyezhetősége érdekében szükséges mind a TSZT, mind az SZT
módosítása olyan módon, hogy annak megközelítése is biztosítható legyen.
Szükséges még a közkert és az úszótelkek rendezése, az övezeti határok újragondolása és rendezése.
A TSZT vonatkozó előírása
A módosítással érintett területen a 5051, 5053, 5052, 5055, 5054, (5048, 5047) 5056/2 hrsz-ú ingatlanok
településközpont vegyes, az Erzsébet liget pedig közkert területfelhasználásba sorolt. A megyei kórház ingatlana
különleges-egészségügyi terület.
A HÉSZ vonatkozó övezeti előírása
A HÉSZ 8.§ (7) és 10.§ (15) bekezdése az alábbi paramétereket határozza meg az érintett építési övezetekre
vonatkozóan:
Övezeti
jel

Beépítés
módja

Megengedett
legkisebb
telekterület
(m²)

Megengedett
legnagyobb
beép. (%)

Megengedett
legnagyobb
építménymagasság
(m)

Legkisebb
zöldfelület
(%)

Kialakítandó
új
telek
legkisebb
szélessége
(m)

Vt-35
Vt-50
Ke

Sz
Z
Sz

400
500
1000

60
60
55

7,5
10,5
kialakult

15
10
kialakult

16
16
30

Kialakítandó
új
telek
legkisebb
mélysége
(m)

Megjegyzés

K
K
30

(kórház,
egészségügyi
építmény)

Módosítási javaslat
A területfelhasználási változások elsősorban a parkolóház elhelyezhetőségét biztosítják. Az elkészült tanulmány szerinti
övezeti változások módosított formában kerülnek átvezetésre a tervezett funkciónak megfelelően. A parkolóház az 5083
hrsz. egy részét is igénybe veszi, így a Ke övezet érintett részén Vt-64 jelű új építési övezet kerül kijelölésre.
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Ezen övezet a Vt-50 paramétereitől a nagyobb kialakítható telekméret, valamint a beépítettség értékében tér el, tekintettel
a kialakult állapotra.
Erre azért van szükség az eredetileg javasolt Vt-50 jelű építési övezet alkalmazása helyett, mert az 60%-os
beépítettséget enged meg, 10,5 m építménymagasság mellett, a kialakult állapothoz igazodó beépítést megengedve. A
jelenleg beépített telkek beépítettsége 77% körüli értéket mutat. A tervezett beépítés a jelenleg nem beépített telkek és a
beépítettek összevonása után hasonló 76-77 %-ot érne el, így nem okoz értelmezési zavart a kialakult állapot
értelmezése. A javasolt Vt-64 övezet paraméterei:
Övezeti
jel

Beépítés
módja

Megengedett
legkisebb
telekterület (m²)

Megengedett
legnagyobb
beép. (%)

Megengedett
legnagyobb
építménymagasság
(m)

Legkisebb
zöldfelület
(%)

Kialakítandó új
telek legkisebb
szélessége (m)

Vt-64

Z

1000

80

10,5

10

16

Kialakítandó új
telek legkisebb
mélysége (m)

Megjegyzés

K

A 5056/1 hrsz-ú ingatlan a közkert telke, melynek telekhatárát szintén szükséges korrigálni a tervezett parkolóház miatt:
az 5083 hrsz-ú telekhez északról kapcsolódó telekrésze Vt-64 építési övezetbe kerül, míg a trafóház telke közkert (Zkk)
besorolású lesz a jelenlegi Vt-35 építési övezet helyett.
Vizsgálni szükséges, hogy műszakilag megoldható-e a parkolóház megvalósításával a zeneiskola zavartalan működése,
mivel a tanulmány szerint az egyik rámpa az iskola mellett halad majd. A Lackó Dezső múzeum 5054 hrsz-ú úszótelkén
jelölt Vt-35 építési övezet határának módosításával a múzeum az Erzsébet sétányhoz kapcsolódik majd (Köu –
közlekedési terület). A módosítással a közkert mérete nem csökken.
Környezeti állapot, zöldfelületek
Környezeti szempontból a területen parkolóház kialakítása nem okoz problémát. A közelben lévő védendő létesítmény
(kórház) szintben magasabban helyezkedik el, így azt nem terheli káros módon.
Zöldfelületi szempontból a létesítmény elhelyezése érzékeny probléma. A korábbi építési szabályozás kialakításkor az
volt a cél, hogy a természetben összefüggő zöldfelületek a megyeháza és az Erzsébet sétány között az Erzsébet sétány
részeként kerüljenek szabályozásra és összefüggő zöldfelületi rendszer elemként maradjanak meg a város belső
részében a meglévő értékes növényzettel együtt.
A területen parkolóház létesítése oly módon indokolt, hogy a beépítésre szánt terület ne növekedjék,
Közlekedés
A módosítási kérelem alátámasztására elkészült egy városközpontban építendő parkolóház tanulmányterve (Mezei Építész
Műhely, 2009.), amely közlekedési munkarészének főbb megállapításai az alábbiak voltak:
-

-

„a közlekedési fejlesztések megvalósulásáig a meglévő útnyomvonalakon bonyolódhat le a forgalom, amely a
gépjárműszám növekedésével egyre nagyobb zsúfoltságot eredményez az utakon. Ezt a zsúfoltságot növeli még az
a tény is, hogy a központi parkolóterületek befogadóképessége igen korlátozott, a helyi igények kielégítésére sem
elég.”
...” a Belváros vonzáskörzetébe tartozó várakozóhelyek száma a parkolási igényekhez képest kevés. ...további
lehetőségeket kell keresni parkolófelületek biztosításához.”
„Az elhelyezhető parkolófelület -bár nem kis ráfordítással-, jelentősen javít a Belváros parkolási nehézségein.”
A Kórház utca nyomvonala mindaddig nem mentesülhet a környező intézmények kiszolgálásától, amíg a Belváros
forgalmi rendje meg nem változik (a jelenlegi egyirányúsítások megfordítását javasolják).

A négy szinten tervezett komplex parkolóházban összesen 111 parkolóállás tervezett, amelynek fő megközelítési
lehetősége a Kórház utcáról nyílik, elhagyása a Kórház utca felé közvetlkenül,. valamint egy Erzsébet ligeti oldalon
kialakítandó utcán keresztül a Megyeház tér felé lehetséges (ahonnan várhatóan a forgalom nagyobbik része a Kórház
utca felé halad tovább).
A módosítási kérelem alapja (parkolási lehetőségek bővítése a városközpontban) közlekedési szempontból
mindenképpen támogatható. Ugyanakkor erősen kétséges, hogy a jelenleg is túlterhelt városközponti kapcsolat (Kórház
utca és annak csomópontja a Mártírok útjával) további terheléseket biztonságosan le tud-e vezetni. A módosítási
kérelem alapját képező tanulmánytervet javasoljuk kiegészíteni egy részletes közlekedési hatástanulmánnyal, amely a
tervezett parkolófelület megközelítési pontjaival együtt pontosítja a forgalmi hatásokat is. Javasoljuk az említett
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tanulmányterv kereteit meghaladó, de több szempontból is szükséges, a városközpont egészére kiterjedő forgalmi rend
felülvizsgálatát.
Forgalmi vizsgálat:
2007. áprilisában mért forgalmi adatok a vizsgált úthálózati elemeken:
Keresztmetszet helye
Budapest út
Brusznyai utca
Mártírok útja
(Budapest útnál)
Mártírok útja
(temetőnél)
Bajcsy-Zsilinszky u.
Kórház utca

MOF (Ejm/h)

Kapacitás (Ejm/h)

3370
2844
2025

4800
3600
4800

Kapacitástartalék
(Ejm/h)
1430
756
3750

1050

1400

350

930
635

1400
800

470
165

A fenti forgalmi adatokat vizsgálva látható, hogy a Kórház utca kapacitástartaléka kismértékű. A Kórház utca – BajcsyZsilinszky utca – Mártírok útja csomópontja (ahol a tervezett létesítmény által keltett forgalom nagyobb része várhatóan
megjelenne) az egyik legkevésbé biztonságos kereszteződés a városban, amely forgalmi terhelése jelentős. Mivel a
városközpontban kialakítandó új parkolási lehetőségek szükségessége nem kétséges, a fenti adatok a városközpont
forgalmi rendjének mielőbbi felülvizsgálatát hivatottak támogatni.
A fentiek szerint közlekedési szempontból a módosítási kérelem mindenképpen támogatható.
K-3.

Átnézeti helyszínrajz

K-4.
K-5.
K-6.
K-7.

Helyszínrajz
Alaprajz 1.
Alaprajz 2.
Alaprajz 3.

1

Környezetterhelés vizsgálata a közlekedésfejlesztés szempontjából:

A tervezett fejlesztés környezetterhelése szempontjából a leglényegesebb azon érintett ingatlanok vizsgálata, amelyek a
fejlesztés megvalósulása következtében a jelenlegi állapotukhoz képest rosszabb körülmények közé kerülnek. A
tervezett új útkapcsolat a parkolóház és az Erzsébet liget között egy jelenleg még nem működő úthálózati elem, amely
közvetlenül a zeneiskola mellett halad el. Előrelátható, hogy az ott megjelenő forgalom miatt az oktatási intézmény
környezetében a jelenleginél magasabb lesz a környezeti és zajterhelés. A pontosabb várható érték előrebecslése és a
megfelelő megelőző intézkedések betervezése, a parkolóház megvalósítása későbbi tervfázisainak feladata kell, hogy
legyen.
Az úthálózat új forgalmi terheléssel érintett egyéb szakaszain (a jelenlegi forgalomhoz viszonyítva) kismértékű forgalomtöbblet jelentkezik, amely önmagában nem okoz további súlyos környezetterhelést az útszakaszokon.
2.

A tervezett parkolóház megvalósulása következtében várható forgalmi terhelés számítása:

Parkolóhelyek száma: 111 parkolóállás.
Feltételezett forgási sebesség: 2 óra. (A biztonság javára tévedve.)
Kijárati útszakaszon várható forgalmi terhelés: 56 Ejm/óra/irány.
Kórház utca felé: kb. 80% - 45 Ejm/h/irány.
Egyetem utca felé: kb. 20 % - 11 Ejm/h/irány.
A fenti értékek önmagában nem képviselnek jelentős forgalmi értéket az úthálózaton (kivéve a tervezett kijárati
útszakaszon a zeneiskola mellett), de az az úthálózat, amelynek elemein a forgalom haladni fog, már jelenlegi
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helyzetben is kapacitásproblémákkal küzd. Különösen igaz ez a megállapítás a Kórház utcára, mivel a keskeny
beépítési szélességű, egyirányú forgalmat viselő útszakasz az egyetlen közvetlen kapcsolat az Egyetem utca és a
Mártírok útja között. A tervezett létesítmény későbbi tervfázisában (például az engedélyezési tervek készítése során)
javasoljuk az érintett úthálózat, környezet részletes forgalmi, forgalombiztonsági, légszennyezési és zajvédelmi
felmérését. A vizsgálati eredmények kiértékelése után javasolt úthálózati változtatások, a káros hatások megelőzésére,
kivédésére szolgáló műszaki megoldások megvalósításához mind önkormányzati, mind magántőke bevonását
javasoljuk, mivel nem a most tervezett létesítmény okozza a fennálló problémákat, de megjelenésével súlyosbítja
azokat.
Mindenképpen javasoljuk a városközpont forgalmi rendjének részletes felülvizsgálatát. A Kórház utca forgalmának
jelentős csökkenése (jelenlegi úthálózati szerepének köszönhetően) nem várható addig, amíg egyetlen közvetlen
kapcsolatként üzemel az Egyetem utca és a Mártírok útja között. (A Kórház utca és a Mártírok útja csomópontjának
forgalmi terhelése és geometriai jellemzői miatt jelenleg az egyik legveszélyesebb csomópont a városban.) Amennyiben
a Kórház utca jelenlegi úthálózati szerepe megváltozna, ez a városközpont forgalmi rendjének jelentős módosítási
igényét vonná maga után, hiszen meg kellene változtatni a Megyeháza előtti útszakasz forgalmi irányát is, amely kihatna
a Szabadság téri jelzőlámpás csomópont forgalmi terhelésére, és így tovább, a városközpont úthálózatán.
A fenti vizsgálatokat az érintett úthálózat jelenlegi állapota indokolja, a tervezett beruházás önmagában nem okoz új,
azonnali megoldást igénylő problémákat az úthálózati elemeken.
Kulturális örökségvédelem
A módosítás a Kórház utca déli szakaszán a látványvédelmet annyiban érinti, hogy a korábban is beépítésre szánt területen az
eddig megengedett építménymagasság értékéig a terület beépül. A változtatási terület és a tervezett szándék régészeti
lelőhelyet érint.
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A módosítással érintett terület

a Kórház utca a Megyháza tér felől

a közpark melletti parkoló bejárata

a jelenlegi un. murvás parkoló

a parkoló melletti telek

a Zeneiskola és a trafóház telke közötti terület

Laczkó Dezső múzeum

A tervezett parkolóház látványtervei

a tervezett épület a közpark melletti parkoló felől

a tervezett épület a Kórház utca felől
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a módosításra javasolt SZT kivonata

a módosításra javasolt TSZT kivonata
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11. Veszprém, 2181/22 és 2181/32 hrsz-ú ingatlanok
A módosítással érintett területek
A két, egymással szomszédos ingatlan a Tüzér utcából leágazó utak mellett helyezkedik el.
A javaslat a TSZT, valamint az SZT- 47 jelű szelvény módosítását érinti.

hatályos SZT kivonata

hatályos TSZT kivonata

A módosítási igény célja
A tárgyi telkek (összevonás után 2181/22, valamint 2181/32 hrsz.) egy tulajdonban vannak, a tervezett beruházás miatt
szeretné a tulajdonos összevonni őket. Mivel azonban két eltérő építési övezetbe tartoznak az ingatlanok, így javasolt
azok egy építési övezetbe történő besorolása.
A módosítással a Gip-06 és Gip-08 jelű övezetek közötti övezeti határ a vízbázis külső védőövezetének határára kerül
áthelyezésre.
A TSZT vonatkozó előírása
Mindkét ingatlant a hatályos terv gazdasági–ipari-területek területfelhasználásba sorolja. A vízbázis külső
védőövezetének határa érinti a telkeket.
A HÉSZ vonatkozó övezeti előírása
A HÉSZ 9.§ (3) és (13) bekezdése az alábbi paramétereket határozza meg az érintett építési övezetekre vonatkozóan:
Övezeti
jel

Beépítés
módja

Megengedett
legkisebb
telekterület
(m²)

Megengedett
legnagyobb
beép. (%)

Megengedett
legnagyobb
építménymagasság
(m)

Legkisebb
zöldfelület
(%)

Kialakítandó
új
telek
legkisebb
szélessége
(m)

Kialakítandó
új
telek
legkisebb
mélysége
(m)

Megjegyzés

Gip-06
Gip-08

SZ
SZ

2000
2000

35
30

7,5
7,5

35
35

30
30

50
50

-

9.§ (3) „Az egyéb ipari területen
a) elhelyezhető:
1. nem zavaró hatású ipari épület és gazdasági tevékenységi célú épület,
2. az energiagazdálkodás és a településgazdálkodás építményei,
3. a gazdasági tevékenységi célú épületen belül legfeljebb 1 db a tulajdonos, a használó és a személyzet
számára szolgáló lakások,
4. oktatási, egészségügyi és szociális épületek
5. üzemanyagtöltő,
6. egyéb közösségi szórakoztató épület.”
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Módosítási javaslat
A módosítási igény megalapozott, a hidrogeológiai határvonallal összhangban kerül az övezeti határvonal elhelyezésre.
A módosítás eredményeképpen a 2181/22 hrsz-ú területrészen 30 %-ról 35 %-ra emelkedik a beépíthetőség az egyéb
paraméterek változatlanul hagyása mellett. A javasolt építési övezet: Gip-06.
Környezeti állapot, zöldfelületek
A terület környezeti szempontból érzékeny, mivel az közvetlenül ivóvízbázis külső védőterületének határa mentén, a
hidrogeológiai A védőövezetben a hatályos jogszabályban rögzített feltételekkel és az ott szereplő tevékenységek
folytathatók. A jelen esetben a két övezetben azonos funkciók elhelyezése tervezett, így az különösebb környezeti
problémát nem okoz. Alapvetően a kialakuló telek paraméterekben tér el egymástól a két övezet.
Az övezeti átsorolás BIA érték változással nem jár.
Közlekedés
Közlekedési szempontból a módosítási kérelem teljesítésének nincs akadálya.
Kulturális örökségvédelem
A módosítás a látványvédelmet nem érinti. A változtatási terület és a tervezett szándék nem érint régészeti lelőhelyet.

a módosításra javasolt SZT kivonata
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12. Veszprém - Gyulafirátót, 9155 hrsz-ú út korábbi állapotnak megfelelő kiszabályozása
A módosítással érintett terület
A tárgyi földrészlet Gyulafirátót déli határán húzódik, közvetlenül a külterület mellett. A módosítással érintett terület
jelenleg lakóterület, korábban a 9155 hrsz-ú úthoz tartozott.
A javaslat a TSZT, valamint az SZT-9 jelű szelvény módosítását érinti.

hatályos SZT kivonata

hatályos TSZT kivonata

A módosítási igény célja
A lakóterület szennyvízhálózatának kiépítéséhez szükség van a tárgyi területrész közlekedési területbe történő
visszahelyezésére. A telkek közműellátásának kialakítását még a korábbi rendezési terv szerint készítették elő, amely a
tárgyi területet közlekedési területbe sorolta. A jelenlegi állapot szerint a telkek megközelítéséhez a belterületi határtól
délre, a külterületen alakítottak ki utat (01011/86 hrsz.), mellyel való kapcsolatot tárgyi rész módosítása biztosítaná.
A TSZT vonatkozó előírása
Az érintett területet a hatályos terv kertvárosias lakóterületbe sorolja.
A HÉSZ vonatkozó övezeti előírása
A HÉSZ 7.§ (4) és (10) bekezdése az alábbi paramétereket határozza meg az érintett építési övezetekre vonatkozóan:
Övezeti
jel

Beépítés
módja

Megengedett
legkisebb
telekterület
(m²)

Megengedett
legnagyobb
beép. (%)

Megengedett
legnagyobb
építménymagasság
(m)

Legkisebb
zöldfelület
(%)

Kialakítandó
új
telek
legkisebb
szélessége
(m)

Kialakítandó
új
telek
legkisebb
mélysége
(m)

Megjegyzés

Lke-12

O

900

30

4,5

50

18

40

-

7.§ (4) „A kertvárosias lakóterületen
a) elhelyezhető:
1. lakóépület (telkenként legfeljebb két lakással egy épületben),
2. a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
3. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
4. a helyi lakosság ellátását, helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény,
5. sportépítmény,
6. a terület rendeltetését nem zavaró hatású kézműipari és egyéb gazdasági építmény,
7. gépjárműtároló.
b)

nem helyezhető el:
1. kereskedelmi szállásépület szolgáltató épület a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszoba számú
egyéb kereskedelmi szállásépület kivételével,
2. egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület,
3. önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek
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számára,
4. üzemanyagtöltő.
c) Telkenként legfeljebb két építmény helyezhető el, telkenként legfeljebb 3 rendeltetési egységgel.
Módosítási javaslat
A módosítás során az Lke övezetből közlekedési területbe kerül a tárgyi területrész, mely a módosítással csatlakozik a
külterületen kialakítandó úthoz.
Környezeti állapot, zöldfelületek
Környezeti szempontból a módosítás elfogadható, ugyanakkor a közlekedési útvonal kedvezőtlen geometriai helyzete
miatt a közterület újabb változtatása várható a későbbiekben.
A területen BIA érték csökkenés következik be, mivel közepes biológiai aktivitás értékű beépítésre szánt terület (kertvárosi
lakóterület) kerül átsorolásra alacsony biológiai aktivitás értékű beépítésre nem szánt területté. A 1300 m2-nyi átsorolás
estében a BIA érték csökkenés 0,390120, amit pótolni kell!

Új övezet

Területen biológiai
aktivitás értékmutató
változás (növekedés)

Má-1 (szántó)

véderdő (Ev)

6

650,2

Má-1 (szántó)

turisztikai erdő (Ee)

5

780,2

Má-1 (rét legelő, kert)

véderdő (Ev)

3

1300,4

Régi övezet

szükséges terület

Közlekedés
Forgalmi szempontból a már kialakult telekosztás csak kényszerhelyzetben használható, kizárólag kisméretű
személygépjárművek közlekedésére alkalmas közlekedési kapcsolatot képvisel.
Kulturális örökségvédelem
A módosítás a látványvédelmet nem érinti. A változtatási terület és a tervezett szándék nem érint régészeti lelőhelyet.
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Jelenlegi térképi állapot
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a módosításra javasolt SZT kivonata
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13. Veszprém, Zápor u. melletti, 3168/1 hrsz-ú terület övezeti előírásainak módosítása
A módosítással érintett terület
A közterület a város keleti részén, a Zápor utca mellett található.
A javaslat a TSZT, valamint az SZT-74 jelű szelvény módosítását érinti.

hatályos SZT kivonata

hatályos TSZT kivonata

A módosítási igény célja
VMJV Önkormányzatának Közgyűlése 70/2009. (III.26.) Kh. határozatával fogadta el a játszótér fejlesztési helyszíneket.
A VfKB a 2009. március 26-i rendkívüli ülésén vetődött fel a tárgyi területen játszótér kialakítása. Jelenleg a terület
„közlekedési terület besorolásban” van.
A TSZT vonatkozó előírása
Az érintett területet a hatályos terv közlekedési területbe sorolja.
A HÉSZ vonatkozó övezeti előírása
A közlekedési területekre (Köu) az alábbi, általános előírások vonatkoznak:
11.§ (2) „A szabályozási szélességen belül csak a közút, gyalogút, kerékpárút, parkoló és annak létesítményei,
berendezései és közművek létesíthetők, illetve növényzet telepíthető.”
Módosítási javaslat
Az előzetes tervek szerint a területen a „telek játszótérként, játszóhelyként kialakítandó része” kerülne kijelölésre. Az
kijelölése megoldható, tekintettel a környező kisvárosias területre.

Környezeti állapot, zöldfelületek
A Zápor utca sarkán játszótér kialakítása a területi adottságok alapján lehetséges, de a következő lényeges szempontokat
érdemes figyelembe venne:
1.
Csak a közlekedési területből kb. 380 m2-nyi terület vehető el, ami jelenleg is az út menti zöldfelület részét
képezi és járműforgalom által nem érintett rész.
2.
A területhez kapcsolódóan a természetben még további 260 m2 terület tartozik, mely jogilag a terület melletti
patak telke, de ezen a részen vízfolyás nem található és az út zöldfelületével közösen kezelt közel sík,
terület.
3.
A két területrész együttesen már egy kicsi, de az alapvető funkciókat tartalmazó méretű és felszereltséggel
rendelkező játszótér kialakítására alkalmas méretű területet jelent.
4.
A területen meglévő faállomány megtartása javasolt a játszótér kialakítása során.
A Zápor utca kis forgalmú lakóutca, így a kialakításra kerülő játszótér környezeti szempontból nem terhelt területen
alakulni ki, így nem jelentene egészségügyi kockázatot az ott játszó gyermekek számára.
34
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A vízfolyás telkének igénybevételéhez a vízfolyás kezelőjének a hozzájárulása is szükséges, a vízfolyás karbantartási
munkáinak végzése miatt.
A közlekedési területtel és vízfolyással való határoltság miatt a játszótér csak kerítéssel körbekerítetten alakítható ki.
BIA érték változással nem jár a módosítás, mivel övezeti módosítás nem lesz a területen.
Közlekedés
Közlekedési szempontból a játszótér övezeti kialakításának nincs akadálya. Az érintett ingatlan mentén fekvő
útszakaszok kisforgalmú lakóutcák.
Kulturális örökségvédelem
A módosítás a látványvédelmet nem érinti. A változtatási terület és a tervezett szándék nem érint régészeti lelőhelyet.

a módosításra javasolt SZT kivonata
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14. Veszprém, Házgyári út 2159/1 hrsz-ú ingatlanon szélessávú internet szolgáltatást biztosító rádiótelefon
bázisállomás kijelölése (hírközlési torony)

A vonatkozó bizottsági határozat (15/2010 (I.19) VfKB) nem támogatja a kérelmet
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15. Veszprém, Kádárta 0318/10 hrsz-ú külterületi ingatlanon szélessávú internet szolgáltatást biztosító
rádiótelefon bázisállomás kijelölése (hírközlési torony)
A módosítással érintett terület
A megjelölt telek Kádárta határában, külterületen helyezkedik el.
A javaslat a TSZT, valamint a külterületi SZT-11 jelű szelvényeinek módosítását érinti.

hatályos SZT kivonata

hatályos TSZT kivonata

A módosítási igény célja
A jelzett ingatlanon hírközlési tornyot kívánnak elhelyezni. A HÉSZ 23.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint a szabályozási
tervben fel kell tüntetni a hírközlési tornyok helyét.
A TSZT vonatkozó előírása
Az érintett ingatlan mezőgazdasági területbe sorolt.
A HÉSZ vonatkozó övezeti előírása
A hírközlési tornyokra vonatkozóan a rendelet az alábbiakat írja elő:
23.§ (6) „Hírközlési tornyok, kilátó építmények létesítési paraméterei:
a) A terepszint feletti elektronikus hírközlési építmény engedélyezési tervében látványtervvel kell bizonyítani a
városképhez és a tájképhez való illeszkedést. Hírközlési torony csak kilátóval kombinált módon, a természeti és épített
környezettel összhangban a SZT-n jelölt helyeken helyezhető el.
b) Kilátó csak a SZT-n jelölt helyeken, kőből és fából építhető. A kilátó legmagasabb pontja nem haladhatja meg a
SZT-n jelölt értéket.
c) Kisméretű távközlési antenna (legfeljebb 60x50x30 cm) csak közterületen meglévő (közvilágítási, felsővezetéktartó) oszlopokra helyezhető el. Az antenna környezetéhez illeszkedően, egyszínű kivitelben készülhet és feliratot,
ábrát nem tartalmazhat.
d) SZT-n jelölt kilátóban táv- és hírközlési berendezés rejtett módon elhelyezhető.
e) Egy ingatlanon - közterület felől látható módon - csak annyi hírközlési egység (parabolaantenna) létesíthető, ahány
önálló rendeltetési egység megközelítését biztosító terepszinti kapcsolata van az ingatlannak. A belső
elosztóhálózat kültéri egységeit közterületről nem látható módon kell kiépíteni.”
Módosítási javaslat
A módosítással hírközlési torony elhelyezésére lesz lehetőség, amely megjelenésével megváltoztatja a környezet
természeti képét. Területfelhasználási, illetve övezeti változásra nem kerül sor.
Az érintett felek megállapodása alapján szolgalmi jog bejegyezhető. A torony megközelítése magánútról is történhet, így
a szabályozási terven út kiszabályozására nincsen szükség. Szolgalmi jog bejegyzésére, illetve magánút létesítésére a
HÉSZ illetve az SZT nem kötelezhet, a rendelet és annak melléklete a lehetőséget biztosítja a torony elhelyezésére,
kötelezettséget azonban nem jelent (sem az önkormányzat, sem a tulajdonos részére).
A HÉSZ módosítása szükséges, amennyiben a kilátóval történő egybeépítés, valamint a kő és fa anyaghasználat
kötelezettsége kikerül az előírások közül.
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HÉSZ módosítási javaslat:
23.§ (6) Hírközlési tornyok, kilátó építmények létesítési paraméterei:
a) A terepszint feletti elektronikus hírközlési építmény engedélyezési tervében látványtervvel kell bizonyítani a városképhez és a
tájképhez való illeszkedést. Hírközlési torony a természeti és épített környezettel összhangban a SZT-n jelölt helyeken helyezhető
el.

Környezeti állapot, zöldfelületek
Mivel a terület jelenleg mezőgazdasági művelésű külterület, így jelentősebb környezeti problémát nem okoz a területen
hírközlési létesítmény elhelyezése. A külterületi elhelyezés miatt, viszont az adótorony csak az illetékes
természetvédelmi hatóság véleményezésével valósulhat meg, ami elsősorban a torony tájba illesztési kérdéseit
részletezi. A tájba illesztés speciális előírásai betartandók.
Egyéb szempontból környezeti és zöldfelületi szempontból a létesítmény lehelyezhető.
Közlekedés
Közlekedési szempontból a bázisállomás elhelyezésének akadálya nincs, amennyiben a kiszolgálásához,
fenntartásához szüksége közlekedési kapcsolatok adottak. Az érintett ingatlan megközelítését a 0318/9 hrsz-ú út
biztosítja.
Kulturális örökségvédelem
A módosítás a látványvédelmet érinti. A változtatási terület és a tervezett szándék nem érint régészeti lelőhelyet.

a módosításra javasolt SZT kivonata
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16. Veszprém, 6521 hrsz-ú (VOLÁN alatti) utca melletti járda kialakítása – Lke terület felhasználásának és
szabályozásának TRT módosítása
A módosítással érintett terület
6520/7, 6520/8, 6520/9, 6520/10 hrsz.-ú ingatlanok, valamint a 6521 hrsz-ú közterület.
A javaslat az SZT 70 jelű szelvény módosítását érinti.

hatályos SZT kivonata

hatályos TSZT kivonata

A módosítási igény célja
A korábbi egyeztetések során a közlekedési területhez 1,5 m járda átadásának fejében a tulajdonosok képviselője kérte,
hogy az Lke-23 övezetbe tartozó telkek esetében a TRT úgy módosuljon, hogy Lk (kisvárosias) lakóterületbe kerüljön
átsorolásra. Az előzetes egyeztetések során az a megegyezés született, hogy ez úgy támogatható, hogy legfeljebb egy
telekre 4 lakás építhető.
A további egyeztetések eredményeképpen a kisvárosias lakóterületi átsorolást elvetették, helyette Lke-22 jelű építési
övezetbe történő átsorolást javasoltak.
A különleges helyzetű, helyenként erősen lejtős terepviszonyú telekállapotok miatt a módosításhoz előzetes
környezetalakítási alátámasztó munkarész készítése indokolt.
A TSZT vonatkozó előírása
Jelenlegi területfelhasználás kertvárosias lakóterület (Lke). A 6521 hrsz-ú közterület „közlekedési terület” övezetbe
sorolt.
A HÉSZ vonatkozó övezeti előírása
A 6521 hrsz-ú közterület közlekedési terület övezetbe sorolt.
A területet Lke-23 építési övezetbe sorolja a hatályos SZT az alábbi paraméterekkel és előírásokkal:
Övezeti
jel

Beépítés
módja

Lke-23

SZ

Megengedett
legkisebb
telekterület
(m²)

Megengedett
legnagyobb
beép. (%)

1200

25

Megengedett
legnagyobb
építménymagasság
(m)

5,5

Legkisebb
zöldfelület
(%)

Kialakítandó
új
telek
legkisebb
szélessége
(m)

Kialakítandó
új
telek
legkisebb
mélysége
(m)

Megjegyzés

50

-

-

-

7.§ (4) A kertvárosias lakóterületen
b) elhelyezhető:
8. lakóépület (telkenként legfeljebb két lakással egy épületben),
9. a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
10.egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
11.a helyi lakosság ellátását, helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény,
12.sportépítmény,
13.a terület rendeltetését nem zavaró hatású kézműipari és egyéb gazdasági építmény,
14.gépjárműtároló.

39

VESZPRÉM MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT 2009

c)

nem helyezhető el:
5. kereskedelmi szállásépület szolgáltató épület a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszoba
számú egyéb kereskedelmi szállásépület kivételével,
6. egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület,
7. önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek
számára,
8. üzemanyagtöltő.

c)

Telkenként legfeljebb két építmény helyezhető el, telkenként legfeljebb 3 rendeltetési egységgel.

A szomszédos lakóterületek az alábbi építési övezetbe soroltak:
Övezeti
jel

Beépítés
módja

Megengedett
legkisebb
telekterület
(m²)

Megengedett
legnagyobb
beép. (%)

Megengedett
legnagyobb
építménymagasság
(m)

Legkisebb
zöldfelület
(%)

Kialakítandó
új
telek
legkisebb
szélessége
(m)

Kialakítandó
új
telek
legkisebb
mélysége
(m)

Megjegyzés

Lke-08
Lke-14
Lke-22

SZ
O
O

600
600
800

30
30
30

4,5
4,5
5,5

50
50
50

16
16
-

35
35
-

K
K
K

Módosítási javaslat
A tulajdonos összesen 6 telek kialakítását tervezi 2 lakás/telek elhelyezésével.
A módosítás célja az érintett négy telek Lke-22 jelű építési övezetbe történő átsorolása, a tervezett beépítés elhelyezését
biztosító építési övezet meghatározása. A 6521 hrsz-ú közterülethez 1,5 métert ajánlottak fel, mellyel a szabályozási
szélesség növelhető, azonban az út néhol 5,0 méteresre szűkül. A határos 6522 hrsz-ú (a tervekben közterületként jelölt,
az alaptérképen kivett udvarként szereplő) terület igénybevételére a terepviszonyok miatt nem lehetséges.
Az érintett telkek 1336 – 1362 m2 közötti nagyságúak, jelenleg beépítetlen területek.
Környezeti állapot, zöldfelületek
Környezeti szempontból a közterület szélesítés jelen esetben támogatandó, mivel a jelenlegi közterület a jármű és
gyalogos közlekedésre alig alkalmas. A területen átmenő forgalom nem várható, így a közterület bővítés környezeti
terhelés növekedést nem fog okozni.
Az átsorolás miatt a zöldfelület csökkenés várható, de nem lesz jelentős.
A módosítás BIA érték csökkenéssel jár. A z átsorolással érintett 192 m2 miatt a BIA érték csökkenés 0,0576, amit pótolni
kell.
Régi övezet

Új övezet

Területen biológiai
aktivitás értékmutató
változás (növekedés)

Má-1 (szántó)

véderdő (Ev)

6

Má-1 (szántó)

turisztikai erdő (Ee)

5

115,2

Má-1 (rét legelő, kert)

véderdő (Ev)

3

192,0

szükséges terület
96,0

Közlekedés
A Pápai utat és a Veszprémvölgyi utat összekötő Tumler Henrik utca meredek, szabályozási szélességét tekintve
igen keskeny (4,00 –4,5 m széles) közterület. Jelenlegi jogi állapota csupán egyirányú közlekedésre alkalmas,
vegyes használatú területként való használatát engedi meg. Amennyiben a mellette elhelyezkedő építési telkek 4
lakásos társasházakkal beépülnek (vagyis állandó forgalom jelenik meg az útszakaszon) mindenképpen
forgalomtechnikai felülvizsgálat szükséges az utca további használatához. A közút mellett fekvő ingatlanokból
járdaépítésre átadott 1,5 m széles terület a várható gyalogosforgalom szempontjából fontos.
A város településszerkezeti tervében a vizsgált útszakasz kiemelt kerékpáros útvonalként van megjelölve, így a
forgalombiztonság érdekében a jelenlegi 4 m széles útfelületet szélesítése szükséges. A lakóingatlanok
megközelítéséhez is szélesebb útfelületre van szükség. Javasoljuk a járda mellett további 1,5 m széles útfelület
építéséhez szükséges terület kiszabályozását is.
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Kulturális örökségvédelem
A módosítás a látványvédelmet nem érinti. A változtatási terület és a tervezett szándék nem érint régészeti lelőhelyet.
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A módosítással érintett terület
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Alátámasztó munkarész: a javasolt SZT kivonata az övezeti paraméterek alapján feltüntetett építési helyek feltüntetésével

a módosításra javasolt SZT kivonata
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17. Veszprém, Harmat utca melletti, 790/3 hrsz-ú terület
A módosítással érintett terület
Veszprém, 790/3 hrsz-ú ingatlan.
A javaslat a TSZT, valamint az SZT 71 jelű szelvény módosítását érinti.

jelenleg is útként használt terület a Harmat utca végén - fotó

hatályos SZT kivonata

A módosítási igény célja
A Harmat utca északi végének szilárd burkolattal történő ellátásával kapcsolatos tervek az SZT-ben feltüntetett
szabályozási vonalon túl alakították ki az út nyomvonalát, amely így érinti az Ev besorolású, 790/3 hrsz-ú, idegen
tulajdonú terület egy részét. A módosítás az Ev övezetbe sorolt terület egy részét közlekedési területbe sorolja át, így
változik a szabályozási vonal helye. A tervezett út nyomvonalát jelenleg is útként használják, így jelentős változást a
módosítás nem eredményez. A véderdőként feltüntetett szomszédos (érintett) területen faállomány nem található.
A TSZT vonatkozó előírása
Jelenlegi területfelhasználás Ev, védelmi rendeltetésű erdő, a Magyar Állam tulajdonában van, kezelője a HM.
A HÉSZ vonatkozó övezeti előírása
A területet Lke-14 építési övezetbe sorolja a hatályos SZT, mely nem kerül módosításra.
A szomszédos terület Ev jelű övezetbe sorolt, melyre vonatkozóan a HÉSZ az alábbiakat írja elő:
„13.§ (2) bek. :
a) A terület védelmi rendeltetésű (védett és védő) erdők fenntartására és létesítésére szolgál.
b) Az övezetben a művelési ág változtatáshoz, a földnyilvántartási földrészletek alakjának és terjedelmének
megváltoztatásához a természetvédelmi hatóság előzetes hozzájárulása szükséges.
c) Az övezetben a területfelhasználás, telekalakítás, építmény elhelyezése és használatbavételi engedélyezése
a természetvédelmi hatóság hozzájárulása alapján történhet.”
Módosítási javaslat
A módosítás a tervezett út kialakítása miatt válik szükségessé. Az út továbbvezetése keleti irányba a terepviszonyok
miatt nem lehetséges, a módosítással az eddig is útként használt terület átvezetése történik, olyan módon, hogy ahol
szükséges ott a műszaki paramétereknek megfelelően kerül kiszélesítésre.
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Környezeti állapot, zöldfelületek
A területen erdőterület érintettség miatt az illetékes erdészeti hatóság hozzájárulása is szükséges illetve csere
erdőterületet is biztosítani kell az erdőterület igénybevétel miatt. A közút kialakítás zöldfelületek kismértékű csökkenését
okozza.
Az övezeti változás hatására BIA érték csökkenés következik be a területen, mivel magasabb biológiai aktivitás védedő
terület kerül átsorolásra alacsonyabb BIA értékkel rendelkező közlekedési közterületbe. A 506 m2-nyi átsorolás estében a
BIA érték csökkenés -0,4554, amit pótolni kell!
A lehetséges visszapótlási módok az alábbi területszükséglettel járnak:
Új övezet

Területen biológiai
aktivitás értékmutató
változás (növekedés)

Má-1 (szántó)

véderdő (Ev)

6

Má-1 (szántó)

turisztikai erdő (Ee)

5

910,8

Má-1 (rét legelő, kert)

véderdő (Ev)

3

1518,0

Régi övezet

szükséges terület (m2)
759,0

Közlekedés
A módosítás közlekedési szempontból támogatható, mivel közlekedési szempontból a jelenlegi helyzet rendezését
eredményezi, minden érintett lakóingatlan számára kedvező megközelítést biztosít, miközben mások érdekeit nem
sérti.
K-8. – Helyszínrajz

Kulturális örökségvédelem
A módosítás a látványvédelmet nem érinti. A változtatási terület és a tervezett szándék nem érint régészeti lelőhelyet.

45

VESZPRÉM MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT 2009

Veszprém Harmat utca északi végének kialakítása
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a módosításra javasolt SZT kivonata
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18. Veszprém, 3865, 3866 hrsz-ú ingatlant érintő módosítás
A módosítással érintett terület
A megjelölt telek a Pipacs utca Eötvös Károly utca torkolatban, belterületen helyezkedik el.
A javaslat a TSZT, valamint a belterületi SZT-73 jelű szelvényeinek módosítását érinti.
A módosítási igény célja
A jelzett ingatlanokon helyi szolgáltatást nyújtó funkciók valósulhatnak meg a módosítást követően. A terület távlati
közlekedési célú területhasználata ezzel megszűnik. A Pipacs utca javasolt szélesítésével a kialakult csomópont
gyalogosforgalmának elvezetése biztosított.
A környező kertvárosias, alacsony intenzitású területhez a javasolt Vt -18 övezet paraméterei (beépítettség 40%, ép.
mag. 6,5 m) illeszkednek a legjobban.
Környezeti állapot, zöldfelületek
A területen a közlekedési terület csökkentése környezeti terhelés növekedését nem okozza.
A terület kisebb része (322m2) Z-KK övezetbe, míg 602 m2, Vt övezetbe kerül átsorolásra a jelenlegi közterület helyett.
A területen a zöldfelületek aránya növekedni fog, mivel az új övezetekben meghatározott a zöldfelületi minimum mértéke,
másrést a terület egy része zöldterületi övezetbe kerül átsorolásra.
A Pipacs utcában játszótér kialakítása a területi adottságok alapján lehetséges, de a következő lényeges szempontokat
kell betartani:
A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról definiálja a játszótér és játszótéri eszközök
fogalmát a 2. § a) és b) pontjaiban az alábbiak szerint:
„a) játszótér: az a külső vagy belső tér, amelyet játszótéri eszközök elhelyezésére (telepítésére), illetve azok
használatára létesítettek, függetlenül attól, hogy a létesítés építésügyi hatósági engedély hatálya alá tartozik-e vagy
sem;
b) játszótéri eszköz: játszótéren elhelyezett eszköz vagy építmény, ideértve annak szerkezeti elemeit is, amelyet
gyermekek játék céljára egyedül vagy csoportosan használnak;”
A játszóterek méretével és környezeti előírásaival a hatályos jogszabályok nem foglakoznak, a korábbi (11/1977. (Ép.
Ért. 31.) ÉVM-OTSH együttes utasítás a sportolási célra szolgáló területek biztosításáról) ezt szabályozó rendelet az
OTÉK hatályba lépésével hatályát vesztette és azt helyettesítő jogszabály azóta nem született. A tervezésük során
azonban számos fontos alapelvet célszerű figyelembe venni, melyeket jól összefoglalja az építész körökben elfogadott
tervezési segédlet, Ernst Neufert féle Építés- és Tervezéstan című könyv. Ebben az alábbiak olvashatók:
„A játszóterületeknek sokoldalúaknak, változatosaknak, és változtathatóknak kell lenniük. Realizálniuk kell a gyermeki
igényeket. A játék során a gyermekek szociális tapasztalatokat gyűjtenek, megtanulják cselekedeteik jelentőségének
felmérését. A játszóterületekkel szembeni követelmények a következők:
• forgalomtól mentes övezet legyen,
• káros anyagok kibocsátásától mentes terület legyen,
• megfelelően napsütötte terület legyen,
• talajvíz nem lehet túl magasan,
• a homoknak meg kell felelnie a DIN 7926T.1 előírásainak.
Lakónegyedeken belül a játszótereket úgy kell elhelyezni, hogy azok orientálódási pontként szolgáljanak, valamint a
lakásokkal és más térségekkel egyszerű utakkal legyenek összeköttetésben. Ne tervezzük a játszótereket perifériás
helyekre, legyenek kapcsolatban más kommunikációs létesítményekkel. A játszóterek nagyságára vonatkozó
irányértékek számos tényezőtől függenek. Ilyenek pl.: korosztály, az egy lakosra jutó hasznosítható felület (m2/L), a
játékokhoz alkalmas terület nagysága, a lakástól való távolság és egyéb más tényezők.”
A játszóterek helyigényét leginkább az elhelyezésre tervezett játszóeszközök mérete illetve azok szabad tér és esési tér
igényei határozzák meg. A szabad tér nagysága jellemzően 0,5-1,0 m, míg az esési tér jellemzően 1,5-2 m játszószertől
függően. Az esési térben semmilyen akadály nem lehet (pl.: fa, kerítés, cserje, útszegély, stb.). Ezen távolságok
figyelembevétele mellett egy egyszerű, egyszemélyes rugós hinta helyigénye (3*3) 9m2, egy 2-6 éves gyermekeknek
való csúszda és mászóköteles kombinált játék helyigénye (9,2*4,6 m) 42,3 m2.
A játszóhelyekkel kapcsolatos másik fontos szempont, hogy azok lehetőleg elkerítettek legyenek. Az elkerítéssel
megakadályozható, hogy a játszó gyermek véletlenül a területről kiszaladjon, illetve azt is, hogy illetéktelenek, akár
kutyák, a játszóhelyet illemhelyként használják.
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A területen beépítésre nem szánt terület beépítésre szánt területbe való módosítása BIA érték növekedéssel jár. Az
átsorolással érintett terület mértéke 602 m2, ami a BIA érték 0,042140 növekedését eredményezi.
Közlekedés
A módosítás közlekedési szempontból támogatható, mivel közlekedési szempontból a jelenlegi helyzet rendezését
eredményezi, minden érintett ingatlan számára kedvező megközelítést biztosít, miközben mások érdekeit nem sérti.
Kulturális örökségvédelem
A módosítás a látványvédelmet nem érinti. A változtatási terület és a tervezett szándék nem érint régészeti lelőhelyet.

a módosításra javasolt SZT kivonata

19-es jelű Csererdő Lk-12 jelű építési övezet területét érintő módosítás
Az övezeti változás nem történik, így a BIA érték sem változik.
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BIA ÉRTÉK VÁLTOZÁS ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT:
Téma
1
2.
3
4
5.
6.1
6.2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Övezet
módosítás előtt

Övezet
módosítás után

Aktivitásérték változás Terület (m2)

BIA érték változás(+/-)

Közterület (0)

Lke (3,0)

+3,0

1290

0,387000

Közterület (0)
Má-2 (3,0-6,0)
Má-2 (3,0)
Közterület (0)

Vt (0,7)
Gksz (0,3)
Ev (9,0)
Lk (1,5)

+0,7
6,0
+1,5

249
4282
4344
212

0,017430
-2,122977
2,606400
0,031800

Lke (3,0)

Közterület (0)

-3,0

1300

-0,390000

Lke (3,0)
Ev (9,0)
Közterület (0)

Közterület (0)
Közterület (0)
Vt (0,7)

-3,0
-9,0
+0,7

192
506
602

-0,057600
-0,455400
+0,042140

12977

0,058793

Összesítés
Tehát a tervezett módosítások összességében megfelelnek.
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Veszprém Megyei Területrendezési Tervének és a
TSZT összhangjának bemutatása
Veszprém közgyűlése az 5/2005. (V.27.) számú rendeletével fogadta el a megye területrendezési tervét
(VMTrT). Jelen tervi elhatározások a VMTrT-ben foglaltakkal összhangban vannak.
A módosítások során már meglévő beépítésre szánt területek területfelhasználási változásairól döntött
előzetesen az önkormányzat, új beépítésre szánt terület kijelölése egy esetben történik (Gyulafirátót,
külterületi 1186/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó módosítás), a többi esetben olyan léptékű korrekcióról van szó,
mely a területrendezési terv léptékéből adódóan nem értelmezhető. A 6 számú módosítással 0,3 hektár új
beépítésre szánt terület kerül kijelölésre. A megye szerkezeti terve a területet külterjes hasznosítású
mezőgazdasági térség területfelhasználási kategóriába sorolja. A VMTrT 5.§ c) pont alapján a térséget
legalább 75%-ban mezőgazdasági terület kategóriába kell sorolni.
A VMTrT 3/6 sz. melléklete tartalmazza a védett természeti terület övezetét, ennek védőövezetét, a természeti
terület övezetét valamint az ökológiai (zöld) folyosó övezetét is. A mellékletben feltüntetett övezetek a
Gyulafirátót külterületén tervezett módosítás területét nem érintik.

A megye szerkezeti terve - kivonat

3/6 sz. melléklet - kivonat

A további övezetek jellemzően nem érintik a települést. Azok az övezetek, melyek a város területén
lehatárolásra kerültek, a tervezett módosításokat nem érintik.
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A VMTrT övezetei
Országos övezetek:

Érintettség

1. Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete
(3/1. melléklet)

nem

2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
(3/2. melléklet)

nem

3. Komplex tájrehabilitációt igénylő terület

nem

Az alábbi módosítás érinti

(3/3. melléklet)
4. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi
terület övezete 3/4. melléklet)

igen

5. Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő terület
övezete (3/5. melléklet)

nem

az egész település érintett

Megyei övezetek:
6. Védett természeti terület övezetéről, a védett természeti
terület védőövezetéről, a természeti terület övezetéről az
ökológiai (zöld) folyosó övezetéről (3/6. melléklet)

igen

-

7. Térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezete

igen

-

8. Tájképvédelmi terület övezete (3/8. melléklet)

igen

-

9. Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá
vonható terület övezete (3/9. melléklet)

nem

10. Hullámtér és nyílt ártér övezete (3/10. melléklet)

nem

11. Csúszásveszélyes terület övezete (3/11. melléklet)

igen

az egész település érintett

12. Vízeróziónak kitett terület övezete (3/12. melléklet)

igen

az egész település érintett

13. Széleróziónak kitett terület övezete (3/13. melléklet)

igen

az egész település érintett

14. Honvédelmi és katasztrófavédelmi terület övezete (3/14.
melléklet)

igen

-

(3/7. melléklet)
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Az OTrT és a TSZT összhangjának bemutatása
Az Országos Területrendezési Tervéről szóló 2003. évi XXVI. törvényt (OTrT) az Országgyűlés a
2008. évi L. törvénnyel módosította. A 2008 júliusában hatályba lépett módosítással több új térség
is meghatározásra került.

OTrT Szerkezeti Terv - kivonat

Az országos ökológiai hálózat övezete - kivonat

Az alábbi táblázatban kerültek összefoglalásra a jelenleg hatályos OTrT övezetei. A módosítások a
törvény előírásainak is megfelelnek.
Az OTrT övezetei

Az országos ökológiai hálózat övezete
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület
övezete
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetéről,
Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő
terület övezete
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi
terület övezete
Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének
övezete
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
Együtt tervezhető térségek övezete
Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület
övezete

Az alábbi módosítás érinti

Érintettség
igen
igen
igen
nem

–
–
–

igen
igen

az egész település érintett
az egész település érintett

igen

az egész település érintett

nem
nem
igen
igen

53

az egész település érintett
az egész település érintett

