VESZPRÉM CSERERDŐ LK-12 ÖVEZTEK BEÉPÍTHETŐSÉGI VIZSGÁLATA

VESZPRÉM – CSERERDŐ
VOLT BAKONY MŰVEK 2 LAKÓCÉLÚ (LK-12 ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE SOROLT) TERÜLETÉNEK
BEÉPÍTHETŐSÉGI VIZSGÁLATA
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Előzmény
A területen az elmúlt időszakban új tulajdonos jelent meg, akinek a területtel kapcsolatos
fejlesztési szándéka eltér a korábbiétól. Költségviselő jelen munkát megelőzően
elkészíttetette a „Veszprém - Csererdő terület közlekedési felülvizsgálat” (2009 március) c.
közlekedés fejlesztési tanulmányt, mely elsősorban az ütemezhetőséggel foglalkozott. Az
abban szerepeltett fejlesztési adatokat jelen munka során pontosítottuk.

A terület lehatárolása
Csererdő területén a volt Bakony Művek ingatlanai közül három, egymástól külön kezelhető
lakó célú fejlesztési terület található. A legnagyobb egység (a térképen 2 és 3 jelű területek)
a terület észak-nyugati határán, a volt ipari terület szélén helyezkedik el, amelyre jelen
munka nem vonatkozik. A vizsgálat alá vont két területi egység - a térképen 1/A és 1/B jelű
telekcsoport - Csererdő déli határán helyezkedik el, a terület belső fő útjáról külön-külön
kiépítendő zsákutcáról tárható fel.

1.sz. térkép

A tervezés alá vont terület a településszerkezeti térképi kivonaton

A 2 jelű területre készült telekalakítási terv, mely alapján becsülhető a távlati lakásszám. A 3
jelű területre telekalakítási javaslat áll rendelkezésre, de a jelenleg volt ipari épületekkel
beépített területen olyan környezeti kárelhárítási kötelezettség van érvényben, mely irreálissá
teszi a fejlesztést a közeljövőben. A 4. jelű terület beerdősült, a távlati kutatás, oktatás célú
terület felhasználás csak a 2, 3, kiépülése után képzelhető el.
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A munka célja
Jelen munka célja, hogy az önállóan kezelhető kisebb telektömbök területén a korábban tervezetthez
képest jelentősen kisebb lakásszámú, ámde reális lakóingatlan célú fejlesztések elindításához tisztázza
a városrendezési feltételeket.

Jelenlegi előírások
A vizsgálat alá vont terület jelenleg beépítetlen, de a hatályos településrendezési terv szerint
beépítésre szánt terület. A tervezett területfelhasználási kategória kisvárosias lakó, övezeti besorolása
Lk-12, ahol az övezeti mutatók a következők:
A beépítés módja szabadonálló, a megengedett legkisebb telekterület 450 m2, a megengedett
legnagyobb beépítés mérteke 30%, a megengedett legnagyobb építménymagasság 5,40 m, a
legkisebb zöldfelület mértéke 20%, a kialakítandó új telek legkisebb szélessége 16 m, legkisebb
mélysége 25 m.
Az övezetben telkenként legfeljebb 8 lakás helyezhető el.
A területre vonatkozik a HÉSZ 35. §. (1) e) alatti előírása, mely szerint:

„1A Csererdő települési egység fejlesztéssel érintett lakóterületeinek beépítésére csak a Csererdő Házgyári út csomópont teljes átépítése (körforgalommá, vagy jelzőlámpás
forgalomirányításúvá) után kerülhet sor. Amennyiben a 2007. december 31.-i állapothoz
képest a lakásszám növekmény eléri, illetve meghaladja a 300 lakást, úgy további lakás csak
a zsákjelleg megszüntetése után építhető a településszerkezeti terven jelölt - a csererdei
városrészt a Házgyári úthoz nyugati irányból kapcsoló - hurok nyomvonal kiépítésével. A
terület fejlesztésének további feltétele a víziközműveknek városi hálózatra történő
csatlakoztatása.”
A Szabályozási Terv a telekalakítási javaslattal (zöld színnel)

1

A rendelet 35 §-ának (1) bekezdését új e) ponttal egészítette ki a 8/2008 (II.29.) Ör. 5 §-a 2008. február 29. napjával
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Fejlesztési célok
A korábbi elképzelések a lakásszám maximalizálására vonatkoztak, így akkor nem sok kis
méretű lakótelek, hanem 8 lakásos egységek kialakítása szerepelt a célok között első helyen.
Ennek megfelelően a terület egészen a legutóbbi időkig nem került felosztásra.
2009 év folyamán Költségviselő több telekalakítási tervet készíttetett (jelen munkát
megelőzően, ettől teljesen függetlenül), melyek a tervezés különböző fázisaiban tartanak. Az
adatszolgáltatásként kapott telekalakítási javaslat szerint az újonnan kialakítandó telkek a
lehető legkisebb méretűek, melyeken nyilvánvalóan nem helyezhetők el 8 lakásos épületek.
Jelen munka során megvizsgáltuk a telkek geometriájából adódó építési helyek méretét és
alakját, valamint azt, hogy kihasználva a megengedett legnagyobb beépítés, illetve
építménymagasság mértékét, milyen típusú épületek létesíthetőek, és azokban hány lakás
alakítható ki.
Az így kapott tömbönkénti lakásszám, illetve annak becsült ütemezett létesítése a
közlekedési terhelhetőség peremfeltétele lesz.

2.sz. térkép

A területegységenként kialakítandó építési telkek száma

A létesítendő ingatlanok leírása
A nyugati tömb jele „A”, a keletié „B”.
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Az „A” tömb egyértelműen zsákutcás kialakítású, melynek kapcsolata a Csererdő utcára nyíló
új utcáról tervezett. A tömbben 4 db lakóingatlan kialakítása tervezett.
A „B” tömbben a Csererdő utcára kapcsolódó útra felfűzött 18 db lakóingatlan kialakítása
tervezett. A telekcsoport keleti határán, az itt elhelyezkedő kút védőtávolsága miatt beépítés
nem tervezett. A kúthoz tervezett önálló ingatlan keleti és nyugati határa közterületi
kapcsolattal rendelkezik. Költségviselő előzetes tájékoztatása alapján ezen a szintén a
tulajdonukban lévő tervezett ingatlanon szolgalmi jogot biztosítanak a lakóingatlanok
csapadék- és szennyvíz-átvezetése számára, melyet a terület lejtésviszonyai miatt szükséges
létesíteni.
Az 1/A és 1/B ábrán az építési helyek, azaz az elő,- oldal,- és hátsókertek megtartásával
kialakuló területek, a megengedett beépítés mértékének megfelelő tényleges beépíthetőség,
valamint a létesíthető utcai homlokvonal hossz, és maximális épület-mélység kerültek
feltüntetésre.
A 2/A és 2/B ábrán egy ezt a területet hasznosító épület elrendezés (tetőidomokkal) került
feltüntetésre, mely igazolja a telkenként racionálisan létesíthető lakásszámot. Ehhez tartozik
egy minta-keresztmetszet.
A területen két csoportba sorolhatók az ingatlanok: a „B” tömb déli határán a szabályos, jól
beépíthető, ámde igen kis méretű telkek alakíthatók ki, míg az „A” tömb mind az 5 telke,
valamint a „B” tömb északi teleksora egyedi, sok esetben torz háromszög, illetve
paralelogramma alakú és nem egy esetben u.n. fekvő telek. Az ilyen típusú ingatlanok
hasznosíthatósága erősen korlátozott, ugyanis bár az építési helyek területe nagyobb, mint a
beépíthetőség mértékéből adódó terület, azonban sokszor túl keskeny, rossz alaprajzú
épületek létesíthetőek.

Lakásszám méretezés
A munka során feltétel volt, hogy az épületekben ne garzonlakások, hanem legalább egy
teljes értékű, illetve akár generációs együttélést biztosító lakások legyenek kialakíthatók. Ez
gyakorlatilag legalább nettó 70-90, illetve 130 m2-es lakásokat jelent.
• Minél kisebb a telek, arányaiban annál többet vesznek el ebből az értékből a falak és a
közlekedő terek, különösen a lépcsőházak, így meggondolandó, hogy az épületkubus
horizontálisan, vagy vertikálisan kerüljön felosztásra, esetleg átfedésekkel.
• Kis lakásszám esetén lakásonként erősen eltérő értékeket tud nyújtani a közös telek, a
kert, elsősorban a tájolási kötöttségek miatt.
• Külön meg kell fontolni a kis telkek esetében, hogy földszinten, avagy az emeleten legyene egynél több lakás, hiszen gyakorlatilag egy családiházas telek felével kell gazdálkodni,
ahol pl. az emeleti lakások eladhatatlanná tehetik a földszinti, kizárólagos kertkapcsolatú
lakás értékesítését.
Ezért a kis méretű, de szabályos alakú ingatlanokon a földszinten 2 kisebb lakás, míg az
emeleten egy nagyméretű lakás kialakítása javasolt, nagyméretű teraszokkal.
Az „un” rossz alakú, de viszonylag nagy méretű (1000 m2-t meghaladó) telkek esetében a
sortársasházas kialakítás az ésszerű, itt viszont megfontolandó a lakásméret, mert a belső
közlekedő miatt legalább nettó 70-75 m2 alakítandó ki szintenként, ami máris 140-160 m2
közötti lakásméretet eredményez.
A minta-keresztmetszet mutatja, hogy az 5,40 m-es építménymagasság majdnem két teljes
értékű szint kialakítását teszi lehetővé. A külső terepcsatlakozáshoz képes minimum +0,45 m
földszinti padlóvonal, 3,10 m szintmagasság, 1,80 m belső induló vállmagasság (magastető).
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Minden épület alápincézett (-1 szint), ahol a lakásokhoz tartozó garázs és tároló
elhelyezhető.
Mindezeket a szempontokat figyelembe véve alakult ki a maximális lakásszám, mely
mindösszesen 64 db. Minimum lakásszám a családiházas beépítés esetén alakul ki,
telkenként 1 lakás, összesen 21.
A

B

Összesen

Minimum

3+(1)*

18

21+(1)*

Maximum

10+(2)*

58

68+(2)*

* (2) csak energia közmű kiváltás esetén beépíthető ingatlan!
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1/A ábra

1/B ábra
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2/A ábra

2/B ábra
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MINTA TELEK BEÉPÍTÉS
•
•
•
•
•
•
•

telekméret 450 m2
beépítettség 30%
előkert 5,0 m
oldalkert 3,0 m
hátsókert 6,0 m
építménymagasság 5,40 m
minimális zöldfelület 20 %

A bruttó beépített terület 135 m2
Az épület magastetős kialakítású.
1. változat:
3 db lakás egy telken
Földszinten két kisméretű lakás,
nettó 0,85*(135-15)/2=51 m2
Az emeleten egy lakás nettó 102 m2.
2. változat:
2 db lakás egy telken
2 db kétszintes lakás,
nettó 0,85*(135/2-12)= 47
szinten, összesen nettó 94 m2
3. változat:
1 db lakás egy telken
nettó 2*0,85*135= 230 m2

9
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Mivel a Város területén van még Lk-12 jelű építési övezet, ezért javasolt egyedi előírásként
rögzíteni a területen az egyéb övezeti mutatók megtartása mellett a lakásszám korlátot.
HÉSZ MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT:

A 7.§ (9) kibővül az m) alponttal:

7.§ (9) m)
Veszprém Csererdő városrész területén az Lk-12 jelű építési övezetben a
telkenként megengedett maximális lakásszám 2 db.
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Közlekedés:

Alátámasztó közlekedési vizsgálat készült a terület szabályozási tervének módosítása után várhatóan
bekövetkező forgalmi helyzet felmérésére, különösképpen a Házgyári út – Csererdei bekötőút csomópontjának
távlati kialakítására (Veszprém, Csererdő területe, közlekedési felülvizsgálat - 2009., Mobil City Bt.).
A közlekedési tanulmány legfontosabb megállapításai az alábbiak:
Veszprém város észak-nyugati részén elhelyezkedő Csererdő területére 2007. tavaszán szabályozási terv
készült, amely a terület távlati fejlesztési lehetőségeit és az ezek megvalósulásához szükséges közúti
közlekedési fejlesztéseket, beruházásokat határozta meg.
A szabályozási terv jóváhagyása óta eltelt két évben a területen (korlátozott mennyiségű lakásépítés
kivételével) nem indult meg fejlesztési tevékenység. Ehelyett (a piaci körülmények romlása következtében)
gazdasági visszafejlődés következett be. A Bakony Művek területén egyre több cég szüntette be
tevékenységét, jelenleg két, kisebb termelékenységű vállalkozás működik. A globális gazdasági körülmények
változásának figyelembe vételével feltételezhető, hogy rövidtávon (az elkövetkező 2-5 év távlatában) nem
számolhatunk a fejlesztések ugrásszerű megindulásával.
A felülvizsgálat célja, hogy több ütemben becsülje előre a várható fejlesztések fajtáját és volumenét a
tervezési területen és ennek megfelelően felmérje a fejlesztések várható közlekedési hatásait, valamint
meghatározza az egyes fejlesztések következtében szükséges közlekedési beruházások mértékét, hogy a
fejlesztési terület közúti és közösségi közlekedése minden időtávban és alternatívában biztonságosan és
nagyobb fennakadások nélkül biztosítható legyen.
A vizsgálat szerint az elmúlt két évben a lakóterületek beépítettségében jelentős változás nem történt, ez
mondható el a lakóterületek által keltett forgalom mértékéről is.
A Bakony Művek iparterületén az elmúlt másfél év folyamán csökkent az ipari tevékenység, ezzel együtt a
bekötőutat terhelő forgalom volumene és összetétele is megváltozott. A forgalom volumene jelentős
csökkenést mutat, a tehergépjármű-forgalom a negyedére, a személygépjármű-forgalom majdcsak harmadára
csökkent. A változás oka, hogy a területen működő cégek közül egyre több függeszti fel tevékenységét és
kerül felszámolás alá.
Forgalmi vizsgálatok összefoglalása
A Házgyári út az állami úthálózat része, a 82. sz. másodrendű főút és a 8. sz. elsőrendű főút között közvetlen
kapcsolatot biztosító, 83102. jelű országos bekötőút. A városi úthálózatban II. rendű főúti szerepet tölt be
(útkategória: B.IV.b.B.). Az útszakaszra a nagyarányú teherforgalom jelenléte, nagy volumenű, helyi és
átmenő forgalmi terhelés és a forgalomnak nem megfelelő kiépítettség (paraméterek) jellemzőek. A
nyomvonal, bár Veszprém városának északi elkerülő útjaként is szolgál, jelentős helyi forgalmat is lebonyolít,
mivel mellette számos, meghatározó nagyságrendű ipari, gazdasági funkciót ellátó ingatlan helyezkedik el. Az
útszakasz sorsa, további fejlesztési lehetőségei hosszú évek óta kérdés a városi fejlesztési tervekben.
Házgyári út forgalmi terhelése: 2007. évben:
Szgjm

MKP

Kpár

Kistgj

Köztgj

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

6593

95

6

1463

583

Nehézt+
nyerges
(j/nap)

Lassú
jmű
(j/nap)

Abusz

ÁNF

ÁNF

(j/nap)

(j/nap)

Ejm/nap

1090+
1139

17

106

11092

15471
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(A fenti forgalmi adatok a Magyar Közút ÁKMI Kht. által kiadott, országos fő- és mellékúthálózatra vonatkozó állami
adatokban közölt Átlagos Napi Forgalom értékek. A 2008. évi országos forgalomszámlálás adatai még nem
elérhetők.)

A forgalmi adatok szerint a Házgyári út forgalma folyamatos növekedést mutatott az elmúlt öt év során, de az
utolsó években a növekedés üteme lassult.
A tehergépjárművek aránya magas értéket mutat (43 % mindkét számlálásban), de a nehéz tehergépjárművek
aránya az utolsó években csökkenni látszik (37 %-ról 25 %-ra).
Az elkövetkezendő évek távlatában kijelenthető, hogy a Házgyári út forgalmi terhelésének csökkenése hosszú
távon nem várható. A mellette fekvő vállalkozások tevékenységének „lassulása” következtében előfordulhat,
hogy rövid időre a forgalmi terhelés nem változik, illetve kisebb arányban növekszik majd, ahogyan azt az úgy
nevezett természetes forgalmi növekmény számítja. Ez azonban egy rövid, átmeneti időszakra lehet jellemző
(1,5-2 éves időtartam). Hosszútávon (10-15 év) az állami bekötőút forgalma az út kapacitáskorlátjának
mértékéig növekszik majd. Az útszakasz forgalmi szerepére jellemző, hogy sok gépjárművezető számára a
várost elkerülő útként szolgál a 8. sz. főút délen fekvő, hosszabb szakasza helyett.
Az előző vizsgálat idején a csererdei területen keletkező forgalom korlátozott voltával, maximum 100-120
Ej/h/irány csúcsóra-forgalommal számoltunk. Ennek a forgalomnak jelentős része nehézgépjármű-forgalom
volt, amely egy részét a Bakony Művek gazdasági forgalma, másik részét a Házgyári úti csomópont közelében
elhelyezkedő építőanyag-kereskedés teherforgalma tette ki.
A számítások és adatok alapján jelenleg a lakófunkcióból eredő forgalomnagyság: 88 Ejm/óra, a gazdasági
tevékenységből eredő forgalom: 22 Ej/óra.
Ezek az adatok csúcsórában, egy irányban számolt forgalmi értékek, ellenkező irányban, ugyanebben a
csúcsórában jóval kevesebb a terhelés, kb. 50 %-os növekedéssel számolhatunk a keresztmetszeti forgalom
megállapításánál.
A csererdei bekötőút forgalma jelenleg: 110 Ejm/óra*1.5= 165 Ejm/h.
A tervezett lakóterületen az övezeti előírások maximális kihasználásával összesen 50 telken legfeljebb
50*8=400 lakás építhető meg. (Már ez is jelentős eltérés a 2007. évi közlekedési vizsgálatban feltételezett
(maximálisan) 960 új lakáshoz képest.)
A tanulmány több változatban vizsgálta a lakóterületek beépíthetőségét, a keltett forgalmat és a Házgyári út –
Cseredei bekötőút csomópontjának kapacitáskorlátait, a fejlesztés ütemezhetőségét.
Az elvégzett forgalmi elemzések alapján szakmailag elfogadhatónak, a kérdéses fejlesztési terület folyamatos
fejleszthetősége érdekében indokoltnak tartjuk (figyelembe véve a gazdasági területek közeljövőben várható
fejleszthetőségének mértékét) az alábbiakat:

•

a Házgyári út – Csererdei bekötőút csomópontjában a jelenlegi csomóponti kialakítás és forgalomirányítási
mód mellett megengedhető maximum 190 lakás megépítése a csererdei fejlesztési területen, amennyiben a
gazdasági tevékenység fejlesztése a jelenlegihez képest nem jár jelentős forgalomnövekedéssel (legfeljebb
50 Ejm/óra) (a csomópont kapacitástartalékának növekedése a gazdasági forgalom jelentős csökkenésének
köszönhető),

•

ha a forgalomnövekedés meghaladja a csomópont kapacitástartalékának mértékét (az épített lakások száma
nagyobb 190-nél), az érintett csomópont jelentős fejlesztése szükséges. Javasoljuk a körforgalmi kialakítást,
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amely mind forgalmi, mind közlekedésbiztonsági tulajdonságaiban megfelelőbb a jelzőlámpás csomópontnál,
valamint üzemeltetési költségei jóval kedvezőbbek,
•

a fejlesztések ütemezésétől függetlenül javasoljuk a csomópontban balra kanyarodó sávok mielőbbi
kiépítését, különösen a főforgalmi irányban, mivel a meglévő állapot a jelenlegi forgalmi terhelés mellett is
megtűrtként értelmezhető,

•

a bekötőút és a csomópont forgalmi viszonyinak ellenőrzését célszerű 3-5 évenként végrehajtani, a
változások pontosabb követése érdekében,

•

távlatban mindenképpen elkerülhetetlen a tervezési terület második megközelítő útjának kiépítése, a
biztonságosabb megközelíthetőség kedvéért. A nyomvonal mielőbbi kijelölése és szabályozási tervbe
építése javasolt.

Külön tanulmányterv készült a Házgyári út és a Csererdei út csomópontjának távlati fejlesztési lehetőségeit
vizsgálandó, amelyet az érintett szakhatóságok (Nemzeti Közlekedési Hatóság) és közútkezelők (Magyar Közút
Nonprofit ZRt.) is véleményeztek.

A tanulmányterv két változatban vizsgálta Házgyári út – Csererdei út csomópontja korszerűsítésének, valamint a
Bakony Művek terület belső útszakasza kiépítésének lehetőségeit. Az elkészült elemzések, költségbecslés és
egyeztetések alapján az alábbiak állapíthatók meg:
A Házgyári út – Csererdei út csomópontjában a kanyarodó sávokkal és befogadósávval kibővített
hagyományos kereszteződés megépítése javasolt a csomópont korszerűsítése során. Ez a csomóponttípus
forgalmi kapacitásában a távlati becsült forgalmakat is képes lebonyolítani, műszaki megoldásai egyszerűbbek,
járulékos költségei alacsonyabbak, mint a vizsgált nagyméretű körforgalmi csomóponté. Megvalósítása során
sem a szomszédos ingatlanokat kiszolgáló szervizút létesítésére, sem közmű-átépítésekre nincs szükség. Az
útépítési engedélyeket kiadó Nemzeti Közlekedési Hatóság Területi Igazgatósága és a csomópont kezelője
(Magyar Közút Nonprofit ZRt. Területi Igazgatósága) a körforgalommal szemben a hagyományos csomóponti
kiépítést nemcsak elegendőnek tartja, de preferálja is az adott kereszteződésben.

K-1.

Csomópont helyszínrajza, 1. változat

K-2.

Csomópont helyszínrajza, 2. változat
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