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RAJZJEGYZÉK
FŐFEJEZET

TÉRKÉP MEGNEVEZÉSE

BELTERÜLET

FALVAK

KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLET

Óvodák elhelyezkedése, lakóterületektől mért távolsága
Általános iskolák elhelyezkedése, lakóterületektől mért távolsága
Középiskolák elhelyezkedése, lakóterületektől mért távolsága
4. VESZPRÉM HUMÁN
Kórházak, házi orvosi rendelők és lakóterületek elhelyezkedése
INFRASTRUKTÚRÁJA
Gyermekek és időskorúak ellátását biztosító intézmények és lakóterületek elhelyezkedése
Hajléktalanok, szenvedélybetegek, fogyatékos ellátást biztosító intézmények és lakóterületek elhelyezkedése
Kulturális intézmények és lakóterületek elhelyezkedése
Veszprém MJV tulajdonában álló ingatlanok
5. VESZPRÉM MJV
GAZDASÁGA
Kereskedelmi szálláshelyek és lakóterületek elhelyezkedése
Jelenlegi területhasználat
Lakóterületek beépítési módja
Lakóterületek beépítési mértéke
Lakóterületek átlagos szintszáma
Lakóterületek szintterületi mutatói
Országos, megyei és helyi önkormányzati hatáskörrel rendelkező intézmények elhelyezkedése
Templomok, imaháza, kápolnák és lakóterületek elhelyezkedése
Bevásárlóközpontok elhelyezkedése, lakóterületektől mért távolsága
7. TERÜLETHiper-, szupermarketek,-szakáruházak, paic és vásárcsarnok elhelyezkedése
HASZNÁLAT,
BEÉPÍTÉS JELLEMZŐI Alapellátási élelmiszerüzletek (szupermarketek) lakóterületektől mért távolsága
Erdőterületek vizsgálata - üzemterv
Zöldfelületi ellátottság
Közcélú játszóterek elhelyezkedése és lakóterületektől mért távolsága
Sportlétesítmények elhelyezkedése, lakóterületektől mért távolsága
Temetők elhelyezkedése, lakóterületektől mért távolsága
Jelenlegi területhasználat és a TSZT összevetése
Hatályos TSZT szerint beépítésre szánt, jelenleg beépítetlen (tartalék) területek elhelyezkedése
Natura2000 SCI területek
Nemzeti Ökológiai Hálózat övezetei
8. ÉPÍTETT, ÉS
Helyi jelentőségű védett természeti területek
TERMÉSZETI ÉRTÉKEK Területi védelmek: Ismert régészeti lelőhely, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet, helyi védett területek
Műemlékek elhelyezkedése
Helyi rendeletben védett épületek
Nagytérségi úthálózati kapcsolatok
Kistérségi közlekedési kapcsolatok
Jelenlegi közúti, vasúti, és kerékpáros hálózat
9. A KÖZLEKEDÉSI
Úthálózat forgalomterhelési viszonyai
INFRASTRUKTÚRA
Speciális forgalomszabályozású területek, útvonalak
Jelenlegi tömegközlekedési hálózat
Jelenlegi tömegközlekedési hálózat kapacitása
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Közművizsgálat - Vízbázisok és védőterületeik
Közművizsgálat - Vízellátás
Közművizsgálat - Csatornázás
Közművizsgálat - Felszíni vízelvezetés
Közművizsgálat - Ivóvízzel - szennyvízcsatornával ellátott területek
10. A KÖZMŰKözművizsgálat - Villamosenergia-ellátás
INFRASTRUKTÚRA
Közművizsgálat - Kisfeszültségű hálózat
Közművizsgálat - Gázellátás
Közművizsgálat - Távfűtő vezetékhálózat 1-2
Közművizsgálat - Táv- és hírközlés
Közművizsgálat - Védelmek és korlátozások
Vízbázisok, védőterületek, hidrogeológiai védőidomok
11. A KÖRNYEZET
Terhelő hatások, védőtávolságok
ELEMEINEK ÁLLAPOTA
Táj, területhasználat, környezet
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I.

BEVEZETŐ

1.

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERV (TFT), MINT ESZKÖZ

A város a jelenleg hatályos településfejlesztési koncepcióját a
179/2000 (X.6.) Kh. számú, a településfejlesztési koncepció
felülvizsgálatát a 162/2002 (VI.21.) Kh. számú rendeletével, a
településszerkezeti tervet a 241/2003.(XII.28.) számú
határozatával, a helyi építési szabályzatot és a szabályozási
tervet a 61/2003.(XII.22.) számú rendeletével fogadta el.
A jogszabályi előírások szerint a településszerkezeti tervet
legalább tíz évenként felül kell vizsgálni és gondoskodni kell az
időközben történt módosítások egységes tervbe foglalásáról.
Veszprém esetében ez a tíz év 2013. decemberben jár le.
A településrendezési eszközök átfogó felülvizsgálatára nem csak
a törvényi előírás miatt van szükség, alátámasztják azt az
időközben végbement társadalmi és gazdasági változások, a
jogszabályi környezet módosulása, az eszközök gyakorlati
alkalmazása során szerzett tapasztalatok, az új digitális
alaptérkép, a térinformatikai és számítógépes rendszerek
tervezett alkalmazása is.
Veszprém Megyei jogú Város Közgyűlése a 48/2012.(II.24.)
VMJVÖK
határozatában
foglaltak
alapján
készítteti
településrendezési eszközeinek esedékes átfogó vizsgálatát. A
döntés szerint a településfejlesztési koncepció és a
településszerkezeti terv felülvizsgálata településfejlesztési
tervként együtt készül az Étv. 7. § (4) bekezdésének
megfelelően. A határozat szerint a felülvizsgálat során kiemelten
kezelendő szempontok:
− „A városfejlesztési koncepció kidolgozásának célja a
prognosztizálható keretfeltételek és a legfontosabb kihívások
alapján egy nagy távlatú jövőkép felvázolása és ezen alapuló,
reális hosszú távú (15 éves távlatú) stratégia megalkotása. A
koncepció készítése során figyelembe kell venni az elmúlt
időszak társadalmi-, gazdasági változásait, a fejlesztések
lehetséges kedvező irányait.
− A közúti-, vasúti-, közösségi közlekedési rendszerek jelentős
fejlesztése (a 8-as főút és csomópontjai, vasúti fejlesztések)
folyamatban van. A településszerkezeti tervben (TSZT) meg
kell határozni a településfejlesztési koncepcióval összhangban
a közlekedési rendszert érintő változásokból eredő kedvezőbb
településszerkezetet. A gazdasági változások függvényében
újra kell gondolni a külterületi mezőgazdasági területfelhasználásokat.

A terv készítése során a területhasználatot az OTrT és a Veszprém
Megyei Területrendezési Terv (VMTrT) előírásai alapján felül kell
vizsgálni, különös tekintettel a természetvédelmi kategóriákra.
− A szabályozási terv (SZT) felülvizsgálata során a tervezett
közlekedéshálózati fejlesztések területigényét biztosítani kell. A
közlekedési területek felülvizsgálata során, ahol mód van rá,
csökkenteni kell a kisajátításokkal járó szabályozások számát.
A már beépített területrészeken – a terület adottságainak és
karakterének figyelembe vétele mellett – felül kell vizsgálni a
jelenlegi övezeteket és övezeti előírásokat. A korábban
megszerzett építési jogok minél teljesebb biztosítására törekedni
kell. Az építési övezetek/övezetek számozási és jelölési rendszerét
felül kell vizsgálni, áttekinthetőbbé és kezelhetőbbé kell tenni.
A közép- és hosszútávra kijelölt fejlesztési területekre
keretszabályozás értékű rendelkezést kell meghatározni és a
fejlesztések
megkezdése
előtt
részletes
szabályozás
kidolgozásának kötelezettségét kell előírni.
− A helyi építési szabályzat (HÉSZ) rendszerét a jogszabályalkotásról
szóló rendeletnek (61/2009.(XII.14.) IRM rendelet a
jogszabályszerkesztésről) megfelelően át kell dolgozni. Pontosítani
kell az általános és az egyes övezetekre vonatkozó előírásokat
annak érdekében, hogy a tervezési, valamint az építési hatósági
munkát segítse és minél jobban egyértelművé tegye. Az épített
környezet védett területein az övezeti előírásokat a műemléki
törvényben (2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség
védelméről) foglaltakkal összhangban kell meghatározni. A helyi
értékvédelemmel érintett területrészeken jelenleginél részletesebb
− a beépítést és helyi jellegzetességet jobban figyelembe vevő −
szabályozást kell meghatározni.
A HÉSZ és SZT megalkotása során követelmény a könnyű
kezelhetőség, az egyféle értelmezhetőség, a magasabb rendű
jogszabályokkal, valamint az országos építési előírásokkal
(országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997.(XII.20-.) Korm. rendelet) való összhang megteremtése.
A környezetvédelmi-, zöldfelületi-, közlekedési-, közmű,értékvédelmi,örökségvédelmi,régészeti
alátámasztó
munkarészeket az időközbeni változások, új energetikai előírások
alapján − az újrahasznosítható és megújuló energiaforrások minél
hatékonyabb kihasználásával és figyelembe vételével − kell
elkészíteni.
− A
településrendezési
tervek,
eszközök,
alátámasztó,jóváhagyandó
munkarészek,
vizsgálatok,
koncepciók
dokumentációit úgy kell elkészíteni, hogy illeszkedjenek a város

térinformatikai rendszeréhez, az AutoCad Map tervezőprogram
elemeivel kompatibilis legyenek, biztosítsák az internetes
megjeleníthetőséget, valamint jól kezelhető, papíralapú
dokumentáció előállítására is alkalmasak legyenek.”
A településrendezési eszközök egységes szerkezetbe foglalt
átdolgozása a város teljes közigazgatási területére vonatkozóan
készül.
A tervezés a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának
Állami Főépítésze 09-403-2/2012 előzetes szakmai véleményének
figyelembevételével 2012 év nyarán elkezdődött.
A készülő településrendezési eszközök tartalma a 2013. január 1.én hatályba lépett új jogszabályok előírásainak is megfelel.
2.

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERV MUNKAMÓDSZERÉNEK
BEMUTATÁSA

A város jövőbeni fejlesztéseit alapvetően a város jelenlegi
adottságaira, meghatározó karakterelemeire kell építeni. Ennek
érdekében a munka első fázisában széleskörű adat és
információgyűjtést szükséges. Össze kell gyűjteni a város
legfontosabb jellemző elemeit, vizsgálni kell a demográfiai
összetételt, társadalmi felépítést, az ellátás színvonalát, a gazdasági
helyzetet, a szociális ellátás- és a fizikai környezet állapotát, a város
értékeit, továbbá egyéb számszerűsíthető adatokat. Ebben a
fázisban kell feltárni a város jelenével és jövőjével kapcsolatos
véleményeket, igényeket, vágyakat, víziókat. Az adatokat és az
információkat értékeljük, az adottságokat és a elképzeléseket
összevetjük a tervezés kiindulópontjaként meghatározott városi
jövőképpel, és meghatározzuk a fejlesztés alapvető céljait.
Korábban a város területére ilyen részletes városrendezési
vizsgálatok nem készültek. Jelen esetben a vizsgálati adatok
helyszíni gyűjtésből, részben adatszolgáltatásból (Polgármesteri
Hivatal, intézmények stb.), részben a szakértők tevékenységéből
származnak.
Az adatgyűjtés és helyzetelemzés munkarészt a TFT I. kötete
tartalmazza.
A TFT II kötete tartalmazza a településfejlesztési koncepció (TFK)
felülvizsgálatát.
„Településfejlesztési koncepció: a fejlesztés összehangolt
megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a
település közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati
településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati
határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni
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kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció elsősorban
településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a
természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a
környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi
rendszernek van döntő szerepe.” (Étv.)
A TFK célja az adottságokra, a városi értékekre építve
meghatározni a város jövőképét, amely Veszprém nagy távlatú
fejlődésének átfogó irányait, jellemzőit összegzi.
A koncepció további feladata olyan célrendszer kidolgozása,
amely hosszú távra irányt mutat a település közösségének és
vezetésének a város fejlesztésével kapcsolatos döntések
meghozatalában. A célok helyzetelemzés, értékelés alapján, a
feltárt problémák és az értékek figyelembevételével kerülnek
megfogalmazásra.
A koncepció egyrészt indoklást tartalmaz az egyes átfogó- és
specifikus célokra vonatkozóan, másrészt előrevetíti azokat a
feladatokat, további döntéseket, amelyeket egy-egy cél
eléréséhez el kell végezni.
A koncepció kijelöli a célok megvalósításához szükséges térbeli
elemeket, a fejlesztési célterületeket, valamint rövid- és
középtávon megvalósítandó projektek fókuszterületeit.
A TFT III. kötete a településszerkezeti terv (TSZT) felülvizsgálatát
tartalmazza.
„Településszerkezeti terv: az a településrendezési terv, amely
meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit
és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek
felhasználási módját, a település működéséhez szükséges
műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét
meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését.
A településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának,
védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek
megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a
település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra
elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli
kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a
szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető
jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet
állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett.
A településszerkezeti tervet a település nagyságának megfelelő
méretarányú térképen kell ábrázolni. A településszerkezeti
tervben meg kell határozni a bel- és külterületeket, a beépítésre
szánt, illetve a beépítésre nem szánt területeket, azok
tagozódását, a település szerkezetét meghatározó műszaki
infrastruktúra-hálózatokat
(főútvonalakat,
gyűjtőutakat,
közüzemi közmű-gerincvezetékeket, hírközlő hálózat fő elemeit),

a települési szintű és a városrész szintű közparkokat, a terv
léptékében ábrázolható védett, az e tervvel védelemre tervezett és
védőterületeket. A településszerkezeti tervben meg kell határozni a
rehabilitációra kijelölt, valamint a funkciójában megváltoztatásra
szánt (fejlesztési) területeket.” (Étv.)

1.-1. ábra: Területhasználat – megállapított és számított adatok

A TFT tervezésének egyes munkaszakaszait az önkormányzat
folyamatosan figyelemmel kíséri, a munka folytatása érdekében
döntéseket hoz.
A lakosság a tervezésről értesítést kap, a visszajelzések, a beérkező
észrevételek és vélemények fontos tervalakító tényezők.
3.

AZ ADATGYŰJTÉS ÉS HELYZETELEMZÉSEK KÉSZÍTÉSÉNEK
FOLYAMATA

Korábban nem készült komplex helyzetelemzés a város teljes
területére vonatkozóan. A rendszerváltást követő években a gyorsan
változó körülmények miatt rendszerint vizsgálatok, elemzések nélkül
készültek a fejlesztési dokumentumok. Mára a változások nyomon
követése is egyre nehezebb. Mivel felelősségteljes döntéseket csak a
város jelenlegi helyzetének – az értékek és a problémák ismeretében lehet hozni fontos, hogy a településrendezési eszközök
készülő felülvizsgálata széleskörű aktuális adatokra és elemzésekre
támaszkodhasson - ennek megfelelően behatóan meg kell ismerni a
zajló folyamatokat és trendeket.
Ezt a célt szolgálták a széleskörű adatgyűjtés, riportok és
egyeztetések az önkormányzat és intézmények munkatársaival, akik
számos adatot, információt bocsájtottak rendelkezésre.
A tervezési folyamat vizsgálati és elemzési szakaszában egy olyan
adatbázis jött létre, ami a koncepción túlmutató térinformatikai
rendszer alapját képezheti.
Amennyiben a további munkafázisokban újabb adatok is elérhetővé
válnak, jelen helyzetelemzés kiegészítésre kerül.
Az adatok feldolgozása a területi elemekre vonatkozóan az alábbiak
szerint történt.

1.3.2. Pontszerű létesítmények rendszerének felépítése:
1.
2.
3.
4.

Témakörök megválasztása
Forrásadatok rendszerezése
Pontok generálása és adatokkal való feltöltése
Pontok utca, házszám alapján történő elhelyezése

1.-2. ábra: Pontszerű létesítmények – feltöltött adatok

1.3.1. Területhasználat felépítésének fő elemei:
1. Veszprém területhasználati alapegységeinek lehatárolása
2. Jellemző területhasználat megállapítása
3. Beépített alapterület számítása
4. Átlagos szintszám szerinti besorolás
5. Szintterület számítása
A bevitt adatok alapján jött létre Veszprém jelenlegi
területhasználatát mutató térkép és adatbázis.
A területhasználat megállapítása mellett rögzítésre kerültek a
pontszerű létesítmények (például óvodák, iskolák, egyetemek
stb.).
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1.
VESZPRÉM
MJV
AZ
ORSZÁGOS
TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, VÁROS TÉRSÉGI SZEREPE
1.1.

VESZPRÉM NEMZETKÖZI ÉS ORSZÁGOS SZEREPE

Veszprém nemzetközi kapcsolatai részben testvérvárosi,
részben
gazdasági-tudományos
együttműködési
kapcsolataiból állnak össze. Több, jórészt multinacionális cég
helyi leánycége meghatározó piaci szereplő a nemzetközi
porondon is.
Veszprém az országos település-hálózatban középvárosként
országos szerepkörrel bíró oktatási intézményeknek
(Pannon Egyetem, Hittudományi Főiskola), turista
látványosságoknak (Veszprémi Vár, Veszprémi Állatkert) és
kulturális, sport intézményeknek (Veszprém Aréna) is helyt
ad.
1.2.

VESZPRÉM SZEREPE A RÉGIÓBAN

Veszprém a Közép-dunántúli Régióban Székesfehérvárral, a
régió közigazgatási központjával különleges kapcsolatban
van.
A
két
város
funkciómegosztáson
alapuló
együttműködés
révén
társközpontokként
működik.
Székesfehérvár gazdasági fejlettsége a környék gazdaságát is
serkenti, ugyanakkor Veszprém önálló egyetemével
magasabb szintű tudásbázist biztosít és a régión túlról is
vonzza a hallgatókat. A mérnöki, informatikai és üzleti
tudományokra jelentős hangsúlyt fektető veszprémi Pannon
Egyetem szoros kapcsolatban áll a környék vállalkozásaival
is.

Veszprémnek a régiós szinten meghatározó szerepe van a
kultúra (színház, kiállítások), oktatás, tudomány, K+F, gazdaság
munkaerőpiac, a közlekedés, az egészségügy és a turisztika
területén.
1.3.

VESZPRÉM MEGYEI SZINTŰ SZEREPKÖREI

Veszprém az azonos nevű megye székhelye. A város
megyeszékhelyként számos közigazgatási központi funkciót
ellát, multifunkcionális centrum szerepet tölt be. Bizonyos
területeken ugyanakkor „versenyeznie” kell Győrrel: a pápai
kistérség - közlekedési okok miatt - inkább a nyugat-dunántúli
központ felé orientálódik. Ezen túlmenően a közlekedésben
(helyközi vasút és buszjáratok) és a közművelődésben (könyvtár,
művelődési központ) vannak alapvetően megyei szintű szerepei.
A város közlekedési helyzete a közepesnél jobb, elsősorban a 8.
sz. főútvonal és a 20. sz. (Székesfehérvár-Szombathely)
vasútvonal szolgálja ki. A közúti elérhetőség a 8. sz. főút átfogó
fejlesztése és az M7 autópálya közelsége révén az átlagosnál
jobb, amin a későbbi időszakokban megvalósuló M8 autópálya
fejlesztése sokat javíthat. Az M8-as autópálya előkészítési
szakaszban van, tervezés alatt áll, egyeztetési verzió készült a
nyomvonalról és a Dunaújvárosi irány kormányzati tervezése
szintén folyik. A várost a Balatonnal a 73. sz. főútvonal, Győrrel
pedig a 82. sz. főútvonal köti össze, amelyeken - különösen a
nyári szezonális időszakokban - nagy forgalom bonyolódik.
1.2. ábra: Veszprém megye szerkezeti terve, 2004.

1.1. ábra: A fejlesztési pólusok és a velük szoros együttműködő
alközpontok régiónként, 2005.

1.4.

VESZPRÉM SZEREPE A KISTÉRSÉGBEN

A Veszprém megyei statisztikai kistérségek között jelentős
fejlettségbeli és területi különbségek vannak. A megye kilenc
kistérségéből három (a veszprémi és a két Balaton parti)
tartozik a dinamikusan fejlődő típusba. A kistérség központja
és egyben legnagyobb települése Veszprém város, amely
funkcióiból adódóan hagyományosan igazgatási, oktatási,
kulturális centrum, valamint logisztikai központ is. A kistérség
területe 657 km2, lakossága 81.052 fő, településeinek száma:
20 (Barnag, Bánd, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút,
Királyszentistván,
Márkó,
Mencshely,
Nagyvázsony,
Nemesvámos, Papkeszi, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony,
Veszprém, Veszprémfajsz, Vilonya, Vöröstó), népsűrűsége:
130 fő/km2. Itt él a kistérség népességének közel
háromnegyede, ami jelzi a település meghatározó szerepét.
1.3. ábra: Települések a veszprémi kistérségben

Településnév
Bánd
Barnag
Hajmáskér
Hárskút
Herend
Hidegkút
Királyszentistván
Márkó
Mencshely
Nagyvázsony
Nemesvámos
Papkeszi
Pula
Sóly
Szentgál
Tótvázsony
Veszprém
Veszprémfajsz
Vilonya
Vöröstó
Forrás: KSH

Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció

Állandó népesség (fő)
676
151
3108
678
3578
431
490
1173
283
1819
2735
1658
232
422
2938
1233
58431
256
668
92

Forrás: Veszprém megye Területrendezési Terve
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Veszprém munkaerőpiacának vonzáskörzete az egész
kistérségre kiterjed. A többi település nagysága változó: a
100 főt alig meghaladó Barnagtól, illetve Vöröstótól a 3578
lakost számláló városi rangú Herendig. A kistérségben
jelentős a német nemzeti kisebbséghez tartozó lakosság
számaránya.
A
Veszprémi
kistérségi
település-együttes
ugyan
egyközpontú, de közvetlen szomszédjaival – Ajka, Várpalota
társközpontokkal - és a közbenső településlánccal különül el
környezetétől. A térségben a megyeszékhely, az ipari
centrumok és a kapcsolódó települések intenzív termelési,
foglalkoztatási, valamint ellátásbeli kapcsolatban vannak
egymással, területi összefonódás nélkül.

Veszprém térségszervező erői:
• Kultúra, művelődés, szórakozás
• Gazdasági erőközpont
• Munkaerő-vonzás
• Közlekedés
• Logisztika
• Egészségügyi ellátás
• Turizmus
• Középfokú és felsőfokú oktatás
• Megyei szintű közigazgatás
• Vallási központ

1.4. ábra: Veszprém (kis)térségi szerepkörei a közszolgáltatásban

Intézmény

Települések

Intézmény

Települések

I. fokú építési hatóság

Nemesvámos,
Veszprémfajsz, Márkó,
Hárskút, Bánd,
Hajmáskér, Herend, Sóly,
Szentgál,
Szentkirályszabadja,
Tótvázsony, Hidegkút,
Nagyvázsony, Barnag,
Mencshely, Pula, Vöröstó,
Eplény, Veszprém

Tűzoltóság

Bánd, Barnag, Eplény,
Felsőörs, Hárskút, Herend,
Hidegkút, Lókút, Márkó,
Mencshely, Nagyvázsony,
Nemesvámos, Sóly, Szentgál,
Szentkirályszabadja,
Tótvázsony, Veszprém,
Veszprémfajsz, Vöröstó

Rendőrkapitányság

Bakonybél, Bakonynána,
Bakonyoszlop,
Bakonyszentkirály, Bánd,
Barnag, Borzavár, Csesznek,
Csetény, Dudar, Eplény,
Hajmáskér, Hárskút, Herend,
Hidegkút, Jásd, Lókút,
Márkó, Mencshely,
Nagyesztergár, Nagyvázsony,
Nemesvámos, Olaszfalu,
Pénzesgyőr, Porva, Pula,
Sóly, Szápár, Szentgál,
Szentkirályszabadja,
Tótvázsony, Veszprém,
Veszprémfajsz, Vöröstó, Zirc

Többcélú Kistérségi társulás

Barnag, Hajmáskér, Hárskút,
Hidegkút, Márkó,
Mencshely, Nagyvázsony,
Nemesvámos, Pula, Sóly,
Tótvázsony, Veszprém,
Veszprémfajsz, Vilonya,
Vöröstó

Veszprém és térsége
szennyvízelvezetési és
kezelési projekt

Veszprém, Zirc, Hegyesd,
Kapolcs, Monostorapáti,
Taliándörögd, Vigántpetend

A járási hivatalok feladatkörei
A Veszprémi Járási Hivatal székhelye: Veszprém. A hivatal
hatáskörébe tartozik Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér,
Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony,
Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Szentkirályszabadja,
Tótvázsony,
Veszprém,
Veszprémfajsz,
Vöröstó.
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő
törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény több
mint 80 db törvényi szinten szabályozott államigazgatási
feladatot határozott meg a járások számára.
A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél
alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok
ellátása. Így megvalósul az államigazgatási és az
önkormányzati feladatok szétválasztása, a járások kizárólag
államigazgatási területi egységet jelentenek majd.
Elsősorban okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és
gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi,
természetvédelmi igazgatási ügyek intézést veszik át a
településektől
a
járási
hivatalok.
A
hatáskörök
szétválasztásánál kiemelt szempont volt, hogy a helyi
szabályozáshoz kapcsolódó, mérlegelési jogkörbe tartozó
ügyek lehetőleg maradjanak a települési jegyzőnél, ahol
viszont az adott ügyben az államnak van egyértelműen
feladata, szerepe, ott a járási hivatal tudjon majd
hatékonyabban intézkedni. Az azonos szabályozók mentén
lefolytatható eljárásokkal hatékonyabb, racionálisabb
ügyintézés valósulhat meg országszerte.
A járási törzshivatalhoz kerülő hatósági feladatok:
1.) Okmányirodai feladatok teljes köre ((lakcímnyilvántartás,
útlevél-igazgatás, gépjármű-nyilvántartás stb.)
2.) Szociális igazgatási feladatok:
· időskorúak járadéka megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása
· ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása
· alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátásra való jogosultság
megállapítása
· egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, erről
hatósági bizonyítvány kiállítása
· hadigondozotti ügyekben az első fokú hatósági jogkör gyakorlása
3.) Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok:
· temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok
ellátásának ellenőrzése
· temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos engedélyezés
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4.) Menekültekkel kapcsolatos feladatok
· a menekült, az oltalmazott és a menedékes részére a befogadás
anyagi feltételeinek további igénybevételéről, valamint a külön
jogszabályban meghatározott ellátásokról és támogatásokról való
döntés
· a befogadás anyagi feltételei, valamint a külön jogszabályban
meghatározott ellátások és támogatások korlátozásáról,
megvonásáról illetve megtagadásáról való döntés
5.) A polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásával kapcsolatos feladatok közül:
· a személyi adat és lakcímnyilvántartás vezetése a járás
illetékességi területén lakcímmel rendelkező polgárok
tekintetében
6.) Földügyi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:
· részarány-földtulajdonosok közgyűlésének összehívása,
· részarány-földtulajdonosok értesítése a földkiadó bizottság
megszűnéséről készített határozatról
7.) Hegyközségi szervezettel kapcsolatos feladatok közül:
· Új hegyközség alakítása céljából az érdekeltek bejelentkezésének
fogadása,
· bejelentkezettek jegyzékének összeállítása, közzététele
· érdekeltek bejelentésének fogadása az előkészítő bizottság
megválasztásáról
8.) Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok közül:
· állatotthon létesítésének engedélyezése
· állatpanzió és állatmenhely létesítésének engedélyezése és a
szolgáltatás felügyelete az állatotthon létesítése és üzemeltetése
tekintetében
9.) Honvédelemmel kapcsolatos feladatok közül:
· az illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező
kiképzett tartalékosok, potenciális hadkötelesek lakcím- és
anyakönyvi adatainak pontosításában történő közreműködés
· az illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező
hadkötelesek adatainak pontosításában történő közreműködés
10.) Ipari igazgatással kapcsolatos feladatok közül:
Távhő:
· szolgáltatói hőközpont elhelyezésére, üzemeltetésére,
karbantartására vonatkozóan az ingatlantulajdonossal kötött
megállapodás hiányában, az engedélyes kérésére a használati jog
megállapítása és a fizetendő kártalanítás mértékének
megállapítása
· a felhasználási helyre történő bejutás határozatban történő
elrendelése
Villamosenergia:
· fogyasztásmérő leolvasásának, ellenőrzésének vagy cseréjének,
az ellátásból történő kikapcsolásnak vagy a felhasználói

berendezés ellenőrzésének tűrésére, és együttműködésre vonatkozó
kötelezettség megállapítása
· mérőhelyre való bejutás engedélyezése
Földgáz:
· a fogyasztásmérő berendezés leolvasásának, ellenőrzésének,
cseréjének, a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez
szükséges intézkedéseknek, vagy a felhasználói berendezés
ellenőrzésének a tűrésére és együttműködésre vonatkozó
kötelezettség megállapítása
· mérőhelyre való bejutás engedélyezése
11.) Kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:
· állandó menazséria működésének engedélyezése
12.) Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:
· az ingatlan tulajdonosának kötelezése az ingatlan bekötésére,
amennyiben az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő beköttetését a
víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül
nem teljesíti
· az ingatlanok víziközmű használatba történő bekötésének
elrendelése
· a fogyasztó kötelezése a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett
bekötés, építmény, berendezés, felszerelés elbontására,
leszerelésére, átalakítására
· vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalom alapítása
· a fogyasztó teljesítésre történő kötelezése, ha a szolgáltató
felhívására határidőn belül nem tesz eleget a hibák kijavításának,
illetve az előírásoktól eltérő vízközmű-használat megszüntetésének,
· egy ingatlan ellátására több ivóvíz bekötővezeték létesítésének
engedélyezése
· a közterületen kialakítandó vízmérőhely helyének megállapítása
· a tulajdonos kötelezése a létesítmények megfelelő átalakítására vagy
megszüntetésére
· a nem védett természeti területen a nádaratás, illetve a nádas
égetésének az engedélyezése
13.) Kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok közül:
· régészeti emlék vagy lelet felfedezője bejelentésének fogadása és az
illetékes múzeum értesítése
14.) Oktatással kapcsolatos feladatok közül:
· a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy
kormányrendelet által meghatározott feladat- és hatáskörök ellátása
· a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folytatásának
bejelentése fogadása
· az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák
közötti elosztásában történő közreműködés
· az érettségi vizsga központi írásbeli feladatlapjainak átadása a
vizsgabizottságot működtető köznevelési intézmény megbízottjának

15.) Növényvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:
· a méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédő szer
elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédő szernek
élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, vagy vízfolyásba
jutására vonatkozó bejelentés továbbítása a növény- és talajvédelmi
szolgálat részére
16.) Ingatlanvállalkozással kapcsolatos feladatok közül:
· az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység
tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság
17.) Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok közül:
· a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének,
korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének
engedélyezése
18.) Környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:
· levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekben az első fokú hatósági
eljárások lefolytatása
Járási gyámhivatalhoz kerülő hatósági feladatok:
1.) A városi gyámhivatalok hatáskörébe tartozó gyámhatósági
feladatok teljes köre
2.) A jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok közül:
· az ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, felmentése,
munkadíjának megállapítása
· a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele (a települési
önkormányzat anyakönyvvezetői továbbra is felvehetik a teljes
hatályú apai elismerő nyilatkozatot)
· a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése
· a szülő azon nyilatkozatának felvétele, melyben hozzájárul
gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához
· védelembe vételről és megszüntetésről való döntés
· családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról való
döntés és a felülvizsgálat
· iskoláztatási támogatás folyósítása szüneteltetésének
kezdeményezése, a szüneteltetés felülvizsgálata.
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2.
2.1.

VESZPRÉM MJV FEJLESZTÉSI KERETEIT
MEGHATÁROZÓ KONCEPCIÓK, TERVEK
AZ EUROPA 2020 STRATÉGIAI PROGRAM
CÉLKITŰZÉSEI MAGYARORSZÁG VONATKOZÁSÁBAN
(Forrás: europa.eu – Az Európai Unió portálja)

Inkluzív növekedés – a gazdasági, szociális és területi
kohéziót előmozdító, magas foglalkoztatási arányt biztosító
gazdaság
Az ún. inkluzív növekedés jelentése:
Az európai foglalkoztatási arány növelése – a cél az, hogy
különösen a nők, a fiatalok és az idősebbek számára több
munkahely és jobb állások álljanak rendelkezésre; a
készségekbe és a képzésbe történő beruházás révén annak
elősegítése, hogy az emberek – életkortól függetlenül –
képessé váljanak az előttük álló változások felmérésére és
kezelésére. A munkaerőpiacok és a jóléti rendszerek
modernizálása annak biztosítása, hogy a növekedés
előnyeiből az EU valamennyi területének haszna
származzék.
Az inkluzív növekedés kapcsán teljesítendő célok közé
tartoznak a következők:
a.
2020-ra a foglalkoztatási arányt a 20 és 64 év
közötti munkavállalók körében 75%-ra kell
emelni azáltal, hogy többen (különösen a nők, a
fiatalok, az idősebbek, az alacsonyan képzettek és
a legális bevándorlók) jutnak álláshoz.
b.
Javítani kell az iskolázottság szintjét, különösen az
alábbi területeken:
- A lemorzsolódási arányt 10% alá kell
csökkenteni;
- El kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós
lakosok legalább 40%-a felsőfokú (vagy azzal
egyenértékű) végzettséggel rendelkezzen.
c.
Legalább 20 millióval csökkenjen azok száma,
akik
nyomorban
és
társadalmi
kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a
szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt
jelent.

Intelligens növekedés
Az intelligens növekedés az EU teljesítményét hivatott javítani
az alábbi területeken:
Oktatás
(a tanulás és a készségfejlesztés
ösztönzése)
Kutatás/innováció
(olyan új termékek/szolgáltatások
előállítása, amelyek elősegítik a
növekedést és a foglalkoztatást, illetve
a társadalmi problémák megoldását)
Digitális társadalom
(információs
és
kommunikációs
technológiák hasznosítása)
Az intelligens növekedés terén teljesítendő uniós célok közé
tartoznak az alábbiak:
1.
A köz- és magánforrásokból származó kutatási-,
fejlesztési- és innovációs beruházások szintjének el
kell érnie az unió GDP-jének 3%-át, emellett jobb
feltételeket kell teremteni e három tevékenységhez.
2.
2020-ra a foglalkoztatási arányt a 20 és 64 év közötti
munkavállalók körében 75%-ra kell emelni azáltal,
hogy többen (különösen a nők, a fiatalok, az
idősebbek, az alacsonyan képzettek és a legális
bevándorlók) jutnak álláshoz.
3.
Javítani kell az iskolázottság szintjét, különösen az
alábbi területeken:
- a lemorzsolódási arányt 10% alá kell
csökkenteni;
- el kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós
lakosok legalább 40%-a felsőfokú (vagy azzal
egyenértékű) végzettséggel rendelkezzen.
Fenntartható
növekedés
–
erőforrás-hatékonyabb,
környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság
A fenntartható növekedés a következőt jelenti:
o Alacsony szén-dioxid kibocsátású, versenyképesebb
gazdaság létrehozása, amely hatékonyan és fenntartható
módon aknázza ki a természeti forrásokat
o A környezet védelme, a kibocsátás csökkentése és a
biológiai sokféleség megőrzése.
o Az Európa vezető szerepéből következő előnyök
kamatoztatása az új, környezetbarát technológiák és
termelési módszerek kifejlesztése során

o Hatékony és intelligens villamosenergia-hálózatok
kiépítése
o Az uniós hálózatok kiaknázása révén további
versenyelőnyök biztosítása vállalkozások (különösen a kis
feldolgozó-vállalatok) számára
o Az üzleti környezet javítása, különösen a kkv-k számára
o A fogyasztók támogatása annak érdekében, hogy
tájékozott döntéseket hozzanak
A fenntartható növekedés terén teljesítendő célok közé
tartoznak a következők:
1.
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 2020ra az 1990-es szinthez képest 20%-kal csökkenteni
kell. Az EU vállalja, hogy ennél is többet tegyen,
azaz akár 30%-os csökkentést is megvalósítson.
Ennek feltétele egy olyan átfogó globális
megállapodás létrejötte, amelyben más fejlett
országok is hasonló kötelezettségvállalást tesznek,
a fejlődő országok pedig vállalják, hogy képességeik
szerint hozzájárulnak e célhoz.
2.
A végfelhasználói energiafogyasztáson belül a
megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell
emelni.
3.
Az energiahatékonyságot 20%-kal javítani kell.
2.-1. ábra: Az EU célkitűzések Magyarországra vetített stratégiai
célkitűzései 2020-ra

Tagállami
célkitűzések

EU célkitűzés

Magyarországi
célkitűzés

Foglalkoztatási ráta

75%

75%

K+F a GDP %-ában

3%

1,8%

-20%
(az 1990-es szinthez
képest)

10%

Megújuló energia

20%

14,65%

Energiahatékonyság – az
energiafogyasztás
csökkentése millió
tonnában

Az energiahatékonyság 20%os növelése, amely
368 millió t. kőolajegyenértéknek felel
meg

2,96

Széndioxidkibocsátáscsökkentési
célkitűzések
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Tagállami
célkitűzések

EU célkitűzés

Magyarországi
célkitűzés

Korai iskolaelhagyás
%-ban

10%

10%

Felsőoktatás %-ban

40%

30,3%

A szegénység vagy
társadalmi
kirekesztettség által
veszélyeztetett
emberek arányának
csökkentése

20,000,000

450,000

2.2.

NEMZETI
FEJLESZTÉS
2020
–
ORSZÁGOS
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGALAPOZÁSA
(Stratégiai vitaanyag – 2012)

“A fővárost tehermentesítő gyűrű
A másik markánsan kirajzolódó nagyvárosi csoport a
Budapesttől körülbelül egyórányi útra levő városoké:
Tatabánya, Székesfehérvár, Dunaújváros, Kecskemét,
Szolnok, Salgótarján, valamint a helyi földrajzi adottságok
miatt e városi íven kívül elhelyezkedő Veszprém és Eger.
Ennek a fővárostól nagyjából 40-100 km-re húzódó gyűrűnek
városai dinamikusan fejlődnek, a fővároshoz közeli fekvésük
és eleve meglevő ipari/logisztikai karakterük lehetővé teszi,
hogy a termelés és logisztika terén feladatokat vegyenek át a
fővárostól. A kiváló közlekedési elérhetőségre épülhet az
egyes városok közötti gazdasági munkamegosztás,
beszállítói együttműködések vagy összehangolt fejlesztések
formájában (pl. Dunaújváros acélgyártás, Kecskemét és
Szolnok járműipar). Méretüknél fogva ezek a városok nem
válhatnak önálló regionális méretű térségek központjaivá, de
a fővárossal kialakult munkamegosztás keretében lehetővé
tennék annak tehermentesítését úgy, hogy Budapest
gazdasági központ jellege ne csorbuljon, az agglomeráció
pedig élhető lakó és rekreációs körzetté alakulhasson.
Veszprém a külső gyűrű nagyvárosaival vetekedő,
nemzetközi jelentőségű felsőoktatási és kutatás-fejlesztési
szerepköröket is felmutat, és a jövőben ez a belső
városgyűrű iparosodott és felsőoktatási képzőhelyekkel is
rendelkező nyugati tagjaival, valamint Győrrel és
Budapesttel a távolabbi jövőben egy egyre sűrűsödő
tudástérséget alkothat.

A városok hozzájárulása a növekedéshez és a foglalkoztatottság
növeléséhez
Innováció-tudás bázisú gazdaság, kreativitás orientált
környezet.
Átlátható partnerség a magánszféra szereplőivel:
gazdasági szempontokat is integráló városfejlesztés,
átlátható együttműködésben a piaci szereplőkkel.
Megbízható, kiszámítható fejlesztési beavatkozások,
tervezett területkínálat.
Beruházásokat ösztönző, az országos tervekhez
illeszkedő gazdasági (ipar) területek kiajánlása térségileg
összehangolt módon.
Élhető-vonzó város: minőségi lakóterületekkel, magas
használati értékű zöldfelületekkel rendelkező város,
attraktív városképpel.
Reális helyzetértékelésre épített vízió, megújulni képes
kitörési pontokon alapuló stratégia.
Jövedelemtől és életkortól függetlenül használható,
mozgásra, egészséges életmódra és kreativitásra
ösztönző, tiszta (köz)területek.”
2.3.

AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

(97/2005.(XII.25.)OGY határozata)

A területfejlesztési politika átfogó céljai közül Veszprém városra
vonatkozó összefüggések:
(A TÉRSÉGRE VONATKOZÓ ORSZÁGOS TERÜLETI CÉLOK 2020-IG)
a.
b.

Térségi versenyképesség
Fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem

Az OTK 7 középtávú országos célt fogalmaz meg, melyek közül
Veszprém város fejlesztésére vonatkozók:
(A TÉRSÉGRE VONATKOZÓ ORSZÁGOS TERÜLETI CÉLOK 2013-IG)
„2. A régiókat dinamizáló fejlesztési pólusok megerősítése és a
városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése:
a.) a fejlesztési pólusok gazdasági-társadalmi térszervező
erejének erősítése érdekében a térségi – innovációs, gazdasági,
kulturális – funkcióik fejlesztése, képessé téve őket a térségük
dinamizálására az elérhetőségük és az együttműködési
kapcsolataik erősítése révén
c.) együttműködő térségi városhálózatok ösztönzése, a városok
közötti gazdasági, kulturális, közszolgáltatási együttműködések,
funkciók megosztásának bővítésével, a városi központok és
alközpontok térségükből való elérhetőségének javításával, és a
városvidék kapcsolatrendszer erősítésével;”

Az OTK térségre vonatkozó részcéljai:
o A központi szerephez szükséges infrastrukturális és
szolgáltatási fejlesztések ösztönzése
o Tudás-ipar és a magasan kvalifikált munkaerő
megtartó képességének növelése nemzetközi
viszonylatban
o High-tech iparágak és a kiemelkedően magas
hozzáadott értéket előállító tevékenységek
budapesti koncentrálódásának ösztönzése
o Turisztikai és kulturális központ szerep erősítése
o Az élhető város megteremtése
o Harmonikusan működő agglomerációs rendszer
megteremtése
o Közlekedési kapcsolatok modernizációja
Az Országos Területfejlesztési Koncepció tudatosan nem
határozza meg a települések szerepét a településhálózat
alakulásában, ezt a települések közötti versenyre bízza. Ennél
fogva nem határoz meg eleve funkciókat, szerepköröket,
valamiféle társadalmi munkamegosztást. Így Veszprémnek,
akárcsak a többi magyarországi településnek, önmagának kell
megtalálnia és kialakítania helyét és szerepét.
2.4.

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

(Egyeztetési anyag – 2012)

Összefoglaló – Területigényes településfejlesztési célok –
javaslatok:
1. A városnak törekednie kell a racionális terület-felhasználás
megvalósítására. A fenntartható fejlődés biztosítása
érdekében törekedni kell a beépíthető és be nem építhető
területek egészséges arányának megtartására, ésszerű
városüzemeltetés feltételeinek biztosítására.
2. Kiemelt hangsúlyt kell adni az épített és természetes
környezet rehabilitációs folyamatainak.
3. A város hosszú távú fejlődése nem nélkülözheti a város
népességmegtartó képességének javítását és ezzel együtt
a városban keletkező jövedelmek megtartását. Ennek
eszköze a városban a lakóingatlan kínálat növelése.
Javasoljuk, hogy a város törekedjen a lakóingatlanok
vonatkozásában a minőségi igények kielégítésére, a
városban keletkező jövedelmeknek megtartására, sőt a
jövedelmek vonzására.
4. Meg kell vizsgálni a lakótelepek rekonstrukciójának
szabályozási lehetőségeit. Törekedni az elszlömösödési
folyamatok megakadályozására mind a lakó, mind a
gazdasági területek vonatkozásában.
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5. A város belső területeit meg kell tisztítani az oda nem illő
funkcióktól, hogy átadják a helyüket a színvonalas
lakossági, üzleti, kereskedelmi és idegenforgalmi
szolgáltatásoknak.
6. A minimálisra kell csökkenteni - főleg a belvárosi
területeken - a zöldfelületek felszámolásával, illetve
területük jelenetős csökkentésével járó további
beépítéseket.
7. A város közigazgatási területén, a külső útgyűrűn kívül az
arra alkalmas területeken a gazdasági funkció térnyerése
tapasztalható. Figyelembe véve ezt a tendenciát, a
fejlesztések során a gazdaság innovációjához szükséges
tőkevonzó telepítési lehetőségek olyan kialakítása
javasolt, ami kielégíti a kor igényeinek megfelelő
környezeti és infrastrukturális elvárásokat.
8. Az előbbi prioritást szolgálja az a településszerkezettel és
szabályozással alátámasztott fejlesztési lehetőség, amely
alapján a jelenleg korlátozottan és külön engedéllyel
működő repülőtér a későbbiekben nemzetközi polgári
személyszállító és CARGO repülőtérként tudjon működni
megfelelő terminállal és háttér-infrastruktúrával.(Ez
elősegítheti az idegenforgalom fejlődését is.)
9. Szükség van a városban szelektív hulladékgyűjtés
szélesebb körű bevezetésére, ami a gyűjtőhelyek
kialakítását (hulladékudvarok létesítése) és egyes
anyagok újrahasznosítási feltételeinek megteremtését is
jelenti (komposztálótelep létesítése Cseri hulladéklerakó
bezárt területein). Ennek kapcsán kiemelt feladat a
városban a szelektív hulladékgyűjtés udvarainak
kijelölése megfelelő tanulmányterv keretében.
10. Megoldást kell találni a közpark és közterület célú
területek fenntartásának jogi szabályozására.
2.5.

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TERÜLET-FEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓJA

(A Közép-dunántúli Régió Területfejlesztési Koncepciója –
2006. március)

(A TÉRSÉG FEJLESZTÉSÉNEK JÓVÁHAGYOTT – AZ OTK-N
ALAPULÓ – STRATÉGIAI CÉLJAI)
A Közép-dunántúli régió átfogó célok:
„1.
Innovatív
társadalmi-gazdasági
szerkezet
létrehozása;
2.
Kiegyensúlyozott területi fejlődéssel vonzó élettér
kialakítása.”

A Közép-dunántúli Régió átfogó fejlesztési céljainak elérését 3
specifikus fejlesztési cél, 3 fejlesztési prioritás 15 beavatkozási
területtel támogatja:
„1. specifikus fejlesztési cél: Innovatív és versenyképes gazdasági
környezet kialakítása:
1. prioritás: Regionális gazdaság- és turizmusfejlesztés
1. beavatkozási terület: A régió gazdasági vonzerejének növelése
4. beavatkozási terület: A gazdaság innovációs miliőjének
javítása
5. beavatkozási terület: A turisztikai kínálat és fogadókészség
minőségi fejlesztése
3. specifikus fejlesztési cél: Fenntartható
megteremtése
3. prioritás: Környezet- és közlekedésfejlesztés
3. beavatkozási terület: Közúthálózat fejlesztése”

életminőség

VESZPRÉM MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2000
Veszprém város településfejlesztési koncepciójának egyik
lényeges célja: „Tudásra és együttműködésre alapozott
városfejlesztés, amely a környezeti és szellemi kulturális értékek
megőrzésére épül és új értékteremtő folyamatok elindítására
irányul.”
A megfogalmazott fejlesztési elképzeléshez szervesen
kapcsolódik a Stratégia átfogó célja, amely szerint: „Veszprém a
Közép-dunántúli Régió élhető városa, amely a térség oktatási,
innovációs, kulturális és turisztikai központja.”
A városrészi célok a szervesen kapcsolódónak a fejlesztési
koncepció prioritásaihoz.
Veszprém város településfejlesztési koncepciója kimondja, hogy
a város fejlődésének célja: Tudásra és együttműködésre
alapozott városfejlesztés, mely a környezeti és szellemi
kulturális értékek megőrzésére épül és új értékteremtő
folyamatok elindítására irányul.
2.6.

A koncepció által megfogalmazott prioritások:
1. Helyi gazdaság innovációs- és versenyképességének
erősítése
2. Idegenforgalom fejlesztése, konferencia-turizmus
feltételeinek megteremtése
3. Egészséges környezet, városi közösségi szolgáltatások
biztosítása
4. Lakóterületi választék bővítése (minőség és rehabilitáció)
5. Egyetem fejlesztése (Universitas építés)
6. Város és környéke partner kapcsolatának erősítése

2.7.

VESZPRÉM MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
KIEGÉSZÍTÉSE - 2002

A helyzetelemzés alapján kirajzolódik, hogy milyen erősségei,
átlagon felüli kompetenciái vannak a megyének, illetve annak,
egyes részeinek, illetve hogy milyen problémákat, veszélyeket
sikerült azonosítani tématerületenként. Kirajzolódik a megye
magasabb fejlesztési potenciállal rendelkező tengelye a
Székesfehérvártól Várpalotán, Veszprémen át Ajkáig tartó
zónában valamint a Balaton térsége, illetve a Balaton-felvidék,
mint az országos koncepciókban és tervekben is
megkülönböztetett fejlesztési térség.
A vizsgálatok alapján kirajzolódnak a megye belső perifériái,
amelyek
összefüggő
területsávot
képeznek
a
megyeszékhelytől és térségi központoktól rosszabbul elérhető
és kevésbé feltárt összefüggő zónában. Ezek kiterjedésében is
kevés eltérés van a korábbi évtizedekben történt
értékelésekhez képest.
Szinte valamennyi tématerületen markáns Veszprém kivételes
helyzete és kimagasló potenciálja. A megyeszékhelyet ezért
nem is elsősorban megye többi városa és települése
viszonylatában kell pozícionálni, hanem a magyarországi
nagytérségi központok hálózatában. A helyzetértékelés szerint
Veszprém megye fejlődése szinte valamennyi területen
szorosan összefügg az országos politikák érvényesülésével.
Akár az oktatás, akár az energia-, vagy a területifejlesztéspolitika Veszprém megyei jellemzői kerültek vizsgálat
alá, minden vonatkozásban megállapításra került, hogy a
fejlődést és a kialakult helyzetet sokkal erősebben határozzák
meg az országos politikák, mint a helyi sajátosságok.
Ugyanakkor Veszprém megye fejlődése és fejlesztése nem
ragadható ki a területét körülvevő tág térből sem. A Balaton
térség fejlesztése éppúgy nem képzelhető el az országos
támogatás, mint az érintett szomszédos Fejér, Somogy, Zala
megyékkel való hatékony együttműködés nélkül. A
Székesfehérvár-Várpalota-Veszprém-Ajka
potenciális
innovációs tengely erősítése is Fejér és Veszprém megye,
illetve az érintett megyei jogú városok együttműködését
igényli. E vonatkozásban integrált térségi fejlesztési program
kidolgozásának szükségessége fogalmazódik meg. Veszprém
nagytérségi szerepkörének erősítése, funkcióinak bővítése
sem lehetséges a Székesfehérvárral való funkciómegosztás, a
versenyhelyzeten túlmutató együttműködés nélkül. Indokolt a
megyeszékhely fejlesztési pólusként való megjelölése és
gazdasági terével együtt való fejlesztése. A megye további
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fejlődését
is
befolyásolni
képes
M8-as
és
kapcsolatrendszerének
kiépítése
is
hatékony
együttműködést tesz szükségessé az országos döntéshozó
szerveken túlmenően Vas és Fejér megyével.
2.8.

VESZPRÉM MJV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE - 2003

A terv lényegesebb megállapításai és javaslatai:
Az OTÉK-ból hiányzik a nagyvárosias és a kisvárosias
kifejezés közötti valódi középérték - a jelző nélküli
„városias”. Márpedig Veszprém esetében ez a kulcsszó. A
város beépítésre szánt területeinek kiterjedése - a környező
és a belterületi határon belüli természeti területek rovására
- elérte a felső határt. A beépítésre szánt területek nagysága
nem növelhető tovább. Kompakt város kialakulása csak
folyamatos átépüléssel lenne megvalósítható. Ennek
azonban a jelenlegi demográfiai folyamatok tükrében nincs
realitása. A terv nem számol alapvető szerkezeti
változásokkal. A korábban belterületbe vonandó –
beépítésre szánt területeket átveszi, de nem jelöl ki újakat.
Döntő szerepe lehet két tervezett új kapcsolati elemnek:
Az egyik az un. S8-as út, vagy 8. sz. főút. A terv az un. déli
elkerülő változatot veszi figyelembe. A másik a polgári
repülés, ha megfelelő háttér alakul ki a repülőtérhez
csatlakozóan. A 82-es út tervbe vett keleti elkerülő
nyomvonalát jelen terv is fenntartja - az út kialakítását
javasolt a repülőtéri fejlesztéssel együtt kezelni. A
hagyományos, egy központú városmagot körülölelő
városrészek nem elég nagyok és komplexek ahhoz, hogy
teljes értékű önálló alközpontok kialakításával járuljanak
hozzá a város egészéhez. Ahhoz viszont elég nagyok, hogy a
hagyományos központi terület terhelését jelentős
mértékben növeljék. A városközpont tehermentesítése
érdekében a terv javaslatot tesz a Jutasi út Budapesti út
csomópont új kialakítására. A javaslat szerint egy un.
„széthúzott körforgalom” alakulna ki, azzal együtt, hogy a
déli intézményterület felé kapcsolat kerül kiépítésre (Mester
utca nyomvonala). Nagy jelentőségű a belső útgyűrű hiányzó
északi szakaszának megépítése, mely Viadukt és a túlzsúfolt
Házgyári út részleges tehermentesítésén túl, az un. Sósköves terület fejlesztésének is lökést adhat. A korábban
tervezett Kopácsi úti átkötés nem javasolható. A belső
körgyűrűt a terv nem viszi végig az értékes nyugati erdő és
zöldterületeken, amelynek okai a változatos domborzat és
az érzékeny vízbázisok védelme.

A területfelhasználás elemei:

A Takácskert

Városközpont, Vár, Belváros

A szerkezeti terv már megvalósult fejlesztések és a külső
útgyűrű
közötti
területeken
lakóés
vegyes
területfelhasználást tartalmaz. A területegységen belül
nagyobb a tervezett településközpont vegyes terület (mely
lehetővé teszi sportépítmények, kereskedelmi-, szolgáltató-,
szabadidős funkció elhelyezését) aránya.

A városközpont tehermentesítése érdekében a hotel mögött, a
jelenlegi felszíni parkolóhoz kapcsolódva terepszint alatti
parkoló kialakítását javasolja a terv. A Ranolder téren rendezett
parkoló alakulhat ki. A Belváros egyéb területein támogatandó
finom kis léptékű lakó-intézményi fejlesztések megvalósíthatók.
Javasolható, hogy a Patak téri parkoló térségéből felvonó
induljon a Várba, illetve a Vár látványára szervezett fény és
hangjátékok helyszíne a Vasas sportpálya térségben kerüljön
kialakításra. A Temetőhegyen, mint a város egyik legrégebbi és
legértékesebb lakóterületén idegen léptékű és megjelenésű
megoldásokra nem ad lehetőséget.
Lakóterületek

A Sós köves
A domborzati adottságokhoz illeszkedő kisebb és tagoltabb
fejlesztés javasolt. Dél felé a meredek lejtős terepen túl a
hidrogeológiai védőidom, valamint a 8-as út védőtávolság
határozzák meg. A terület feltárását a Pápai útra kapcsolódó
kettős hurok úthálózat biztosítja. A továbbiakban is indokolt a
vegyes jelű területek kialakításának fenntartása.
Kádárta és Gyulafirátót

A körgyűrűn kívül új lakóterületet nem jelöl ki a terv. A külső
körgyűrű és a belváros közötti kialakult lakóterületek jellemzően
a kertvárosias és a nagy intenzitású lakótelepek. A beépítés
mértéke a zöldfelületek rovására elérte a még éppen elégséges
mértéket, de a szintterület-sűrűségek nem érik el az OTÉK-ban
rögzített értékeket. A kertvárosias területeken a telekállomány
elaprózottsága miatt nem javasolt kihasználni az OTÉK-ban e
kategóriára megengedett 4 lakásos határt. A mozaikosan
elhelyezkedő kisvárosias lakóterületek viszonylag nagy
beépítettséget, de alacsony szintterület-sűrűséget mutatnak. A
gépkocsi tárolás telken belüli megoldatlansága közterületi
zsúfoltsághoz vezet.

A regionális, megyei szerepkörű intézmények elhelyezésére
szolgáló területek egy része az alapfokú önkormányzati
feladatok, az oktatás és a helyi lakosság ellátását biztosító
funkciók elhelyezését szolgálja. A déli intézményközpont
viszonylag laza beépítésű, de nagyobb méretű kereskedelmi,
szolgáltató építmények elhelyezését biztosító, viszonylag nagy
zöldfelületi arányt előíró övezetbe kerültek.

Lakótelepek

Gazdasági területek

A lakótelepek közül a Jutasi úti revitalizációja tovább nem
halasztható. A terv számol azzal az esetleges törekvéssel, amely
az úszótelkes épületek közötti területeket „hasznosítaná” ennek igyekszik elejét venni.

A város gazdasági,- ipari funkciók letelepítésére bőséges
kínálatot nyújt. További területek kijelölése ezért nem
javasolt. A város életminőségének javításához hozzátartozik,
hogy a belső területeiről a nagy forgalmú raktározó,
kereskedelmi telepek szoruljanak ki. A terv az ipari területek
mértékének csökkenésével számol, elsősorban a Pápai út
mentén. Az északi iparterületen fejlesztésre alkalmas területek
nagyobb része az Aranyos-völgyi vízbázis „A” és „B” jelű
hidrogeológiai védőterületén találhatóak.

A Séd völgye
A Séd völgyében tervezett gyalogos, turisztikai út mentén az
idegenforgalmi létesítmények mellett minimális lakóterületi
fejlesztés javasolható. A Dózsavárost a Jutasi úthoz kapcsoló
közlekedési nyomvonal a tervezett belső északi útgyűrű lesz.
Új lakóterületek
Bakony Művek
A Város nyugati oldalán - az 1993-as ÁRT-ben javasolt új
lakóterületi fejlesztéseken túl - új kínálati elem a Bakony Művek
területe, amelyen kisvárosias lakó- és különleges oktatási
központ célú övezetek alakíthatók ki.

A Kádártai tartalék lakóterületeket a terv továbbra is
tartalmazza.
Vegyes területek

Üdülőterületek
A Növény és Vadaspark melletti kemping átalakításával és
fejlesztésével korszerű üdülési terület alakítható ki.
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Különleges területek

Terület kimutatás, terület mérleg

Vásárok, kiállítások területe Kv

2.-2. ábra: Terület kimutatás, területi mérleg

A repülőtér melletti új külterületen kijelölt „tudományos
park” részeként, mintegy 40 ha terület alkalmas ilyen jellegű
funkciók letelepítésére.
Oktatási központok Ko
A volt Bakony Művek (Csererdő) északi területén új,
különleges oktatási övezet került kijelölésre.

2.-3. ábra: Területek megoszlása a településeken
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Terület kimutatás

TERÜLET MÉRLEG
100%
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Kádárta (%)

Ksp

179439

-

27855

40%

Egészségügyi területek (gyógyszálló/üdülő) Ke

Lf

144939

118345

394185

20%

A Sós-köves településrész dél-keleti oldalán kialakított
településközpont vegyes terület általános előírásai lehetővé
teszik egészségügyi építmények létesítését is. Különleges
egyészségügyi övezetbe a Veszprém Megyei Cholnoky
Ferenc Kórház területe van besorolva.

Lk

2085509

-

-

0%

Lke

2403875

844179

1170516

Ln

1003113

-

-

Vk
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-

-

Vt (nem intézményi)
Vt (alapfokú
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Vt (középfokú
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43220
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-
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-
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1673438

1673438

13005901
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− Az 1993-as terv nem számolt a Körgyűrű Kádárta felé eső
szakszán gazdasági területek kialakításával – ennek
kijelölése az ÁRT 2002-es módosításával lépett hatályba.

Gip(%)

Veszprém
(%)
19,53

Kádárta
(%)
4,05

Gyulafirátót
(%)
0,10

Gksz(%)

12,48

16,79

2,15

− A Budapesti út – Nap utca közötti lakóterületi övezet
besorolása a TSZT-ben vegyes területfelhasználásra
módosult.

Ko(%)

0,21

Ke(%)

1,58

Ksp(%)

1,38

Lf(%)

1,11

Lk(%)

16,04

A 2003-ban készült szerkezeti terv a sportcsarnok
letelepítési helyszínéül három alternatívát vizsgált:
Takácskert-3, a Sós köves és honvédségi terület. Ksp
területfelhasználási kategóriába tartoznak a városi stadion,
Vasas pálya, futballpályák és korábban sportpályaként
használt területek.
Állat-és növénykertek Kánk
A növény és Vadaspark területének jobb feltárását szolgálja
Gulyadomb felő kialakítható főbejárat és nagyméretű
parkoló, valamint a Takácskert-2 jelű fejlesztési területen
átvezető feltáró út nyomvonala.
Honvédelmi területek Khon
A város igazgatási területén belül a honvédelmi területek
nagysága nem változik.
Hulladékkezelők,- lerakók területe Kszv
A regionális hulladéklerakó Királyszentistván közelében
került elhelyezésére. A Cseri murvabánya helyén létesített
hulladéklerakót be kell zárni és területét rekultiválni kell.
Közlekedési célú építmények területe Kk:
Tervezett iparvágány RO-LA telepet szolgálja ki.

Terület mérleg

Lke(%)

1,66

− A Takácskert 1993-as lakóterületi besorolását a TSZT
részben módosította.

2.9.

SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI
TERVEINEK ELEMZÉSE

7,07

23,47

A Veszprémmel határos települések tervekben jelzett
területhasználati változásai két szempontból értékelhetőek:

50,45

69,70

–

2,57

a tervezett beépítéseknek közvetlen területi hatása van
(településszerkezet
tagoltságának
megszűnése,
zöldterület
csökkenése,
zavaró
funkciók
egymásmellettisége),

–

a tervezett beépítéseknek közvetlen területi hatása
nincsen, de áttételes gazdasági, vagy egyéb hatásai
érvényesülnek.
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Nagykiterjedésű sportolási célú területek Ksp

Gyulafirátót (%)

Nemesvámos
A 2008-ban készült Településszerkezeti Terv a település
beépített területének erőteljes, idegenforgalmi és gazdasági
célú területekkel történő növelését tartalmazza. Ennek
következtében megszűnik a település ma jellemző
szigetszerűsége, a Veszprém-Tapolca közúttól való
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elszigeteltsége, a település „ránő” az útra. A tervezett
településszerkezeti változásoknak területi hatása nincsen
Veszprémre, a területkínálat viszont elszívhatja, de
legalábbis megoszthatja a térségben jelenlévő fejlesztőerőt.
A tervekben szereplő területi átalakulások túlzott
nagyságrendűek, várhatóan csak töredékük használható ki
reálisan.
Bánd
A
Településszerkezeti
Terv
2011-ben
készült.
Területfelhasználási rendszere mértéktartó, gazdasági célú
területi igénybevétel csupán viszonylag kis területen, a
település keleti végében jelenik meg. A hagyományos
falusias településmag és a 8. sz. főközlekedési út új
nyomvonala között fennmaradó területen kertvárosias
lakóterület kialakítását tervezik. A fejlesztésbevonandó
területek mértéktartó nagyságrendje, a település
Veszprémtől való távolsága és a közvetett, csupán a
közigazgatási határok szintjén megvalósuló kapcsolat miatt a
TSZT Veszprémre gyakorolt hatása nem értelmezhető.

elveszítheti, mely a közvetlen területi kapcsolódás miatt
Veszprém Balaton felőli – jelenleg kedvező – feltárulását is
hátrányosan befolyásolhatja.
Sóly
Sóly Településszerkezeti Terve a lakóterület kismértékű
bővítését, a közterületi hálózat racionalizálását tartalmazza. A
csápos szerkezetű település ezáltal zárt, kompakt szerkezetűvé
válik, megnehezítve a további bővítést. A lakóterületi területigénybevételek érintetlen, legelőként használt zöldterületen
történnek. A szőlőhegyi egykori zártkertek továbbra is
üdülőtelkek maradnak, lakófunkciót itt nem jelöl a terv.
Felsőörs
A 2011-ben készült Településszerkezeti Terv a Balatontörvénynek megfelelően kisebb belterületbe-vonásokat
tartalmaz, elsősorban lakóterületi fejlesztések érdekében.
Ugyanakkor korábban kijelölt gazdasági területek további
fejlesztését nem teszi lehetővé, miáltal lehetővé válik az arányos
településstruktúra hosszútávú megőrzése.

Veszprémfajsz

Litér

A település a 2000. évi CXII. törvény (Balaton-törvény)
hatálya
alatt
áll,
ez
erőteljesen
behatárolja
területfelhasználási lehetőségeit. Ezért pusztán a
lakóterületek bővítését tartalmazza a terv, jóllehet ennek
hatására a hagyományos egyutcás falu elveszíti legfőbb
szerkezeti jellemzőjét.

A település TSZT-je 2004-ben készült, aktualizálásra szorul. A
terv meghatározza a tervezett M8-as autópálya és a Balaton
északi partjára vezető, a balatonakarattyai magaspartot elkerülő
vasútvonal nyomvonalát. A terv lakóterületekkel „foltozza be” a
településszövet belső beépítetlen teróületeit és a Sóly felé
vezető út mentén gazdasági-ipari területeket helyez el. A
település jelenlegi szerkezetéhez mérten a tervezett
beavatkozások nem jelentősek.

Márkó
A 2011-ben készült TSZT jelentős lakóterületi, ipari és
kereskedelmi-szolgáltatóterületi fejlesztést tartalmaz. Ezek a
fejlesztések döntően a 8. sz. főközlekedési út régi és új
nyomvonala közé összpontosulnak, kivétel ez aló a
településtől északkeletre, a 8-as út és a vasútvonal között
tervezett, a település belterületéről leszakadó iparterület.
Márkó szemléletes példáját adja annak, ahogy az
infrastruktúrafejlesztések (8-as út elkerülő-nyomvonal)
egyben új fejlesztési területeket hoznak súlyponti helyzetbe.

igénybevétele nő. A tervezett módosításoknak közvetlen
területi hatása Veszprémben nem jelentkezik, de a jelentős
méretű gazdasági területek egyértelmű konkurrenciaként
jelennek meg.

Olaszfalu
A Településszerkezeti Terv 2009-ben készült. A jelenlegi karoscsápos jellegű településszövet a beépítetlen lakóterületek
beépítésével kompaktabbá válik, és a terv rögzíti a 82-es út és
Nagyesztergár felé kapcsolatot biztosító önkormányzati út
nyomvonalát is. A településen az összterülethez mérten a
gazdasági,
ipari,
szolgáltatási
funkció
kismértékű
területnövekedése következik be.

Szentkirályszabadja

Királyszentistván

A 2007-ben készült TSZT rögzíti a Veszprémet délről elkerülő
új, M8-as út nyomvonalát, valamint a belterületen jelentős
területeken növeli a kertvárosias lakóterületet. Újabb
kereskedelmi, szolgáltató és gazdasági területekkel növeli a
területkínálatot, részben a település magjától független,
ahhoz nem kapcsolódó területeken (Meggyespuszta). A
változások hatására a település jelenlegi kompakt arculatát

A 2001-ben készült Települészerkezeti Terv nagyarányú
lakóterületi és gazdasági területi növekedést irányoz elő, ennek
hatására a település beépített területe mintegy 30%-al
megnövekszik. A településszövetről leszakadó, a 72-es út
mentén található – jelenleg mezőgazdasági célokra igénybevett
– területen további gazdasági funkció megtelepedését irányozza
elő a terv. A település kompaktsága összességében csökkent, a
területhasználat szilánkossá, töredezetté válik, a zöldfelületek
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3.

VESZPRÉM MJV TÁRSADALMA

3.1.

DEMOGRÁFIA

Veszprém város lakónépessége az ezredfordulón 62090 fő
volt, majd 2011-re 64024 főre nőtt. A növekedés nem volt
egyenletes: 2005-ig a kiinduló 2000-es állapothoz képest
csökkent, majd növekedésnek indult, mely növekedés 2011ben (kisebb visszaesést produkálva) megtorpanni látszik.
3.-1. és 3.-2. ábra: Veszprém népességszámának változása 2000-2011
között

párhuzamosan kicsit emelkedni fog a 25-64 évesek és
erősebben a 65-X évesek aránya.

3.-5. ábra: A 60-X éves népesség lakónépességen belüli arányának
változása 2000-2011 között (%)

Az előreszámítások beválni látszanak Veszprém esetében, hiszen
az elmúlt 10 év tendenciája jól mutatja a fiatalok arányának
csökkenését, és az idősek arányának növekedését: míg 2000ben a 0-14 és a 60-X évesek aránya megegyezett (16% volt),
addig 2010-re arányuk ellenkezőleg változott. A gyerekeké kissé
csökkent, az időseké erőteljesebben nőtt.
3.-3. és 3.-4. ábra: Veszprém népessége korösszetétel szerint, 2000 és 2010 (%)

Az idősödő társadalom egyrészt feladatokat ró az
ellátórendszerre
(egészségügyi
szolgáltatások,
nyugdíjrendszer, munkahelyek, stb.) másrészt azonban
lehetőségeket is kínál, hiszen a nyugdíjasok jelentős része
fogyasztóként is megjelenik a piacon (silver economy).
Nyugat-Európai kutatók szerint a 10-20 év múlva nyugdíjas
korúvá váló generáció már más, átalakult igényekkel és
fogyasztói struktúrával jelenik meg a piacon, és nem
kiszolgálandó rétegként, hanem a mindennapi életben aktívan
részt vevő csoportként fogja magát definiálni. Mindezek a
változások magukkal hozhatják a szolgáltatásoknak az új
igények szerinti átalakulását.

3.2.

A demográfusok előreszámításai szerint az ország népessége
csökkenni fog, és a népesség kor szerinti összetétele is
jelentős átalakuláson megy majd keresztül. A 2011-2031
közötti időszakban kissé csökkenni fog a 0-14 évesek,
valamivel jobban a 15-24 évesek aránya, és ezzel

Nyugat-Európa fejlett országokra jellemző ez a tendencia,
vagyis, hogy a társadalom korösszetétele az idősek irányába
tolódik el. Megjelentek az ún. öregedő társadalmak. A
demográfusok előrejelzése szerint Magyarországon a 65 éven
felüliek aránya a következő néhány évtizedben még gyorsabban
fog növekedni: 2050-re a népesség megközelítőleg egyharmada
65 éves vagy idősebb lesz

LAKOSSÁG ÖSSZETÉTELE

A lakosság városon belüli térbeni-társadalmi összetételéről
sajnos a 2011-es népszámlálás részletes területi bontású
adatainak publikálásig nem adhatunk aktuális képet. Sajnos az
önkormányzat az adatvédelmi szabályok miatt nem tudott
olyan adatot rendelkezésünkre bocsájtani, melyből a népesség
vagyon szerinti összetételére következtethetünk. Így csak arra
a néhány mutatóra támaszkodhatunk, melyek a területi
statisztikákból rendelkezésünkre áll, melyből az egész városra
vonatkozóan kaphatunk képet a 2010-es helyzetről.
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók száma 2010-ben
20.665 fő volt. A legnagyobb foglalkoztató az ipar, ezt követi
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az oktatás, egészségügy és közigazgatás. Az alkalmazásban
állók megoszlását részletezve és havi átlagkeresetüket az
alábbi tábla szemlélteti

többen szerepeltek a nyilvántartott álláskeresők között. A 2010es évre némi csökkenés figyelhető meg az álláskeresők
számában.

3.-6. ábra: A teljes munkaidőben alkalmazásban állók száma 2010

3.-7. ábra: Veszprém város nyilvántartott álláskeresőinek számának változása
2000-2011 között.

Ágazat

fő

Mezőgazdaság
Bányászat
Feldolgozóipar
Energiaipar
Ipar, víz- és hulladékgazdálkodás
nélkül
Víz- és hulladékgazdálkodás
Ipar összesen
Építőipar
Kereskedelem
Szállítás és raktározás
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

223
…
5,138
216
5,382

Információ és kommunikáció
Pénzügyi szolgáltatás
Ingatlanügyletek
Tudományos
és
műszaki
tevékenység
Adminisztratív szolgáltatás
Közigazgatás
Oktatás
Egészségügyi szolgáltatás
Művészet és szabadidő
Egyéb szolgáltatás
Egyéb tevékenység
Összesen

316
481
50
354

487
5,869
617
1,952
1,092
295

1,443
2,446
2,695
2,466
331
35
20,665

Ft

A személygépkocsik számának változása némi képet adhat a
veszprémi családok anyagi helyzetéről. A Medián
Közvélemény kutató Intézet 2012. Szeptemberi kutatása
szerint a magyar családok felének nincs saját autója. Az
autóállomány kora átlagosan 12 éves.

191,869
…
234,473
286,044
236,516
192,482
232,862
169,277
172,317
181,734

Veszprém városban a személygépkocsi ellátottságában a 2000es évek elején meredek emelkedés figyelhető meg, három év
alatt közel 2000 darabos növekedés következett be a
személygépkocsi állományban. Az évtized második felében a
növekedés üteme lelassult, majd a 2008-as évtől kezdve
negatív irányba fordult át. Az évtized végén a forgalomban
lévő személygépkocsik száma közel 2000 darabbal magasabb
szintet mutatott a 10 évvel korábbihoz képest.

106,716
227,102
342,332
200,027
156,988
129,110
254,867
215,150
159,474
169,411
127,350
204,478

180 napon túl nyilvántartott álláskeresők aránya a
munkavállalási korú állandó népességben 2,8%. Arányuk a
nyilvántartott álláskeresőkön belül 48,8% volt. Számuk 1.099,
az ennél is régebben, egy éven túl nyilvántartott álláskeresők
száma 558 fő volt.

A nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú
állandó népességben 2010-ben 5,7%. Számuk 2254 fő (52%-a a
férfiak közül került ki). Iskolai végzettségüket tekintve, a
nyilvántartott álláskeresők kétharmada került ki a középfokú
végzettségűek közül, 22%-ak az általános iskolai végzettségűek
közül, és egytizede diplomás volt.

3.-9. ábra: Veszprém városban nyilvántartásba vett személygépkocsik
számának változása 2000-2011 között.

3.-8. ábra: Nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása,
2010 (%).

Ezer lakosra 2010-ben 513 adófizető jutott. Az egy
adófizetőre jutó személyi jövedelemadó alapot képező
jövedelem 2.051.077 Ft volt. Az egy adófizetőre jutó
személyi jövedelemadó, összege pedig 370.540 Ft.

Veszprém városban a nyilvántartott álláskeresők száma a
2000-es évek közepéig stagnált, a pozitív és negatív irányú
változások kiegyensúlyozták egymást. 2006-tól azonban a
nyilvántartott álláskeresők száma emelkedésnek indult, és az
emelkedés mértéke 2007-től még meredekebbé vált, amit a
2008-ban kirobbanó pénzügyi válság tovább fokozott. A
nyilvántartott álláskeresők száma a 2009-es évben érte el a
tetőpontját, a 2005-ös évhez képest több mint 1000 fővel

Veszprémben 2011-ben az önkormányzat adatközlése szerint
18.295 személygépkocsi volt bejelentve, ami 2010-hez képest
további jelentős csökkenést mutat. A Medián eredményei
tehát Veszprémre is érvényesek, és a város ebben a
tekintetben az országos tendenciáknak megfelelően
viselkedik.
A pályakezdő álláskeresők aránya a nyilvántartott
álláskeresőkön belül 7,8% volt, ez 176 főt jelent, ami a többi
megyei jogú városhoz hasonlítva viszonylag alacsonynak
tekinthető.
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3.3.

SZOCIÁLIS HELYZET

3.-11. ábra: Veszprém városban saját jogon nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban
részesülők számának változása 2005-2010 között.

Veszprém városban a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban
részesülők száma 2005-2008 között meredek emelkedést
mutatott, közel 1000 fővel növekedett a nyugdíjat élvezők
száma.
A
kormány
által
2006-ban
elfogadott
nyugdjíváltozások 2008-tól léptek életbe. Az előrehozott
nyugdíjbavonulás, valamint a nyugdíj melletti munkavállalás
szigorodó feltételei okozta kedvezőtlen hatások figyelhetők
meg a 2009-es évtől kezdődően.
Veszprémben 2010-ben a nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülők száma 15.971 fő volt. Ebből a saját
jogú nyugdíjasok száma 14.515 fő, az átlagos nyugdíjuk
pedig 110.926 Ft volt.

3.-10. ábra: Veszprém városban nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban
részesülők számának változása 2005-2010 között.

2000-2010 között egyenletes csökkenéssel 250 főről 200 fő
körüli szintre csökkent és e szint körül is látszik stabilizálódni.
2012

VKTT

Életöröm Id. otth.

Összesen

Házi
segítségnyújtás

103

296

399

Étkeztetés

384

65

449

. A tartós benlakásos intézmények és átmeneti szociális
elhelyezést nyújtó intézmények a 2000-es években jellemzően
teljes kihasználtsággal működtek Veszprém városában.
A nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások egy főre jutó havi átlaga
104.715 Ft volt. A nők nyugdíja átlagosan 20% volt alacsonyabb
a férfiakénál.

3.-13. ábra: Veszprém városban idősek nappali intézményeiben ellátottak
számának változása 2000-2011 között.

Az öregségi nyugdíj egy főre jutó havi átlaga valamivel
magasabb 116.238 Ft volt, ám a nők öregségi nyugdíja átlagosan
27%-kal volt alacsonyabb a férfiakénál. A korhatár alatti
rokkantsági nyugdíj egy főre jutó átlaga pedig 78.122 Ft/hó volt.
Ebben az esetben azonban a nők csak 11%-kal kaptak
kevesebbet.
3.-12. ábra: Veszprém városban étkeztetésben és házi segítségnyújtásban is
részesülők számának változása 2000-2007 között.

Veszprém város tartós bentlakásos intézményi férőhelyeinek
és az ott gondozottak számát egyforma változások jellemzik a
2000-2010 közötti időszakban. Az ellátórendszeri kapacitás
Veszprémben a 2008-as szinthez képest változatlan.
Ugyanakkor hasonló mértékű emelkedés figyelhető meg a házi
segítségnyújtásban részesülők számában is, így feltételezhető,
hogy a szociális ellátásban részesülők száma lényegében nem
csökkent, csak az ellátási módjuk alakult át. A szociális
étkeztetésben részt vevők növekvő száma is beilleszthető az
említett szolgálatás-szerkezet átalakításának folyamatába.

A saját jogon nyugdíjban részesülők száma az időszak
folyamán hektikusan változott, számuk 2006-ban érte el
mélypontját, majd 2008-ig újból emelkedést mutatott, ami
újból csökkenésbe váltott át, és a 2005 évihez képest
alacsonyabb szinten látszik megállapodni.
A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők 74%-a
tartozott 2010-ben az öregségi nyugdíjasok közé, 11% pedig
korhatár alatti rokkantsági nyugdíjas volt.
Étkeztetésben és házi segítségsnyújtásban is részesülők száma a
2000-es években 60 és 100 fő között változott Veszprém
városában. Az idősek nappali intézményeiben ellátottak száma
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3.-14. ábra: Veszprém városban tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést
nyújtó szociális intézményben gondozottak számának változása 2000-2011
között.

3.-16. ábra: Veszprém városban rendszeres szociális segélyben részesültek,
átlagos létszámának változása 2000-2010 között.

A városban a hajléktalanok ellátásáról a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület gondoskodik. Az önkormányzattal
kötött megállapodás alapján 2008 végétől a Befogadás Háza
négy telephelye biztosítja az ellátást. A 2012 első negyedéves
adatok szerint a városban 260 hajléktalan él
3.4.

LAKÁSSTRUKTÚRA

A 2000-2010 közötti időszakban Veszprém városában épített
lakások száma erőteljes változásokat mutat. A pozitív irányú
változások, mint az a 2004-es és a 2007-es években
megfigyelhető, a kormányzat lakásépítési támogatásainak
illetve kedvezményei okozta hatásokat mutatják. Ebben a két
évben volt a legmagasabb az újonnan épített lakások száma.
3.-19. ábra: Veszprém városban épített lakások számának változása 20002010 között.
3.-15. ábra: Veszprém városban tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést
nyújtó szociális intézmények működő férőhelyek számának változása
2000-2010 között.

3.-17. ábra: Veszprém városban szociális étkeztetésben részesülők számának
változása 2008-2010 között.

3.-20. ábra: Veszprém városban természetes személy által épített lakások
számának változása 2000-2010 között.

2000-2010 között Veszprém városában a rendszeres szociális
segélyben részesülők számának alakulása vegyes képet
mutat. 2008-ig a rendszeres szociális segélyben részesülők
száma változóan meredek emelkedést mutat, majd a 2008as évet követően, a szociális rendszer átlakításának
köszönhetően meredek csökkenés következik be, több mint
felére csökken azok száma, akik részesülnek ebből a típusú
segélyből. 2010-ben átlagos számuk ezer lakosra számítva
1,7 volt.

3.-18. ábra: Veszprém városban házi segítségnyújtásban részesülők számának
változása 2008-2010 között.

Ezt követően, a gazdasági válság hatásainak következtében az
évtized végére mind az összes újonnan épített lakás száma,
mind a természtes személy által épített lakások száma
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erőteljesen lecsökkent. A megszűnt lakások számát az
évtized közepéig az újonnan épített lakások magas száma
ellenére, is csökkenő trend jellemzi. 2008-at követően a
gazdasági kilátások romlásával, és az árfolyamváltozás
okozta devizahitel-törlesztési terhek növekedésével a
megszűnt lakások számában újbóli, meredek emelkedés
kezdődött.
3.-21. ábra: Veszprém városban megszűnt lakások számának változása
2000- 2010 között.

megtörik, demográfiai okok helyett inkább a köznevelésben
végrehajtott átszervezésekkel magyarázható a csökkenő tanulói
létszám melletti osztálylétszám-növekedés, melynek hatása az
évtized végére mérsőklődni látszik, vagyis tovább csökken az egy
osztályba járó tanulók száma.

3.-24. ábra: Veszprém városban egy általános iskolai pedagógusra jutó
tanulók számának változása 2000-2009 között.

3.-22. ábra: Veszprém városban egy óvodai férőhelyre jutó gyermekek
számának változása 2000-2009 között.

3.6.

A megszűnt lakások száma az elmúlt egy évtizedben
hullámzó volt. Az évtized első és utolsó harmadában több,
második harmadában kevesebb lakás szűnt meg. Veszprém
területén 2010-ben a lakások száma 26.246 volt, melyből 26
lakás szűnt meg. A száz épített lakásra jutó megszűnt lakások
száma 33 volt.

3.-23. ábra: Veszprém városban egy általános iskolai osztályra jutó tanulók
számának változása 2000-2009 között.

EGÉSZSÉGÜGY

Veszprém egészségügyi ellátása megyeszékhelyi státuszának
megfelelő. A egy háziorvosra és házi gyermekorvosra jutó
lakosok száma 1.462 fő. Rendelésen megjelentek átlagos
száma, esetek száma a háziorvosi ellátásban 8.420 fő a házi
gyermekorvosi ellátásban 6,356 gyermek volt.
Veszprém városban a gyógyszertárak száma 2000-es évek
közepéig nem változik, majd a 2006-os patikalibearlizáció
következtében számuk közel a duplájára növekszik. 2010-ben
a vároban 23 gyógyszertár várta a betegeket.
3.-25. ábra: Veszprém városban a gyógyszertárak,
gyógyszertárak számának változása 2000-2010 között.

közforgalmú

A 2010-es év folyamán 79 lakás épült. Ebből 60%-a
vállalkozás által épített, 39%-a pedig családi házas formában
épített lakás volt. Az új lakások átlagos alapterülete
viszonylag magas, 90 m2 volt. A 4 és több szobás lakások
aránya 54,4%.
3.5.

NEVELÉS, OKTATÁS

Veszprém város köznevelési intézményei az egy helyre jutó
tanulók száma alapján a 2000-2010 közötti időszakban nem
nevezhetők zsúfoltaknak. A fiatal korosztály mind abszolút,
mind relatív arányának csökkenése következtében egy
óvodai férőhelyre kevesebb, mint egy gyermek jut, ahogy az
egy általános iskolai pedagógusra jutó gyerekek száma is
közel egy fővel csökkent 10 év folyamán. Hasonló, csökkenő
trendek figyelhetők meg az egy általános iskolai osztályra
jutó tanulók számában is. A csökkenő trend 2006-ban
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3.7.

KÖZBIZTONSÁG

Veszprémben 2010-ben 3.273 bűncselekményt regisztráltak.
Ebből a legnagyobb arányú (68%) a vagyon elleni
bűncselekmény volt.
3.-26. ábra: A regisztrált bűncselekmények típus szerint 2010 (%).

Az utóbbi években csökkent az ittas járművezetés vétsége miatti
nyomozás elrendelésre, és folyamatosan csökkent az ittasan
okozott személyi sérüléses balesetek száma is. Az ittasan
okozott személyi sérüléses balesetek száma – a 2007. évben
tapasztalt kedvezőtlen alakulását követően – 2008. évben ismét
csökkent. Míg 2006-ban a 236 személyi sérüléses balesetből
mindössze 13-at okozott ittas járművezető, addig 2007-ben a
bekövetkezett 255 személyi sérüléses baleset okozói közül 24en ültek ittasan a volán mögé, 2008-ban a 231 személyi
sérüléses baleset közül 19 esetben volt ittas a járművezető.
3.-27. ábra: Az ittasan okozott személyi sérüléses balesetek számának
alakulása

Regisztrált bűnelkövetők közül 450 volt helybéli lakos (20%a
a 18-24 éves, 8%-a a 14 év alatti korosztályból került ki).
A város közbiztonsági helyzete a rendőrségi jelentések
szerint az elmúlt években kissé javult. 2009-2010 között a
betöréses lopások száma 46,2 %-al a gépkocsi lopások 48 %,
a jármű önkényes elvételének száma 64,3 %-ka csökkent.
Gépkocsi feltöréssel kapcsolatban 38 feljelentést tettek, az
azt megelőző 60-hoz képest. Az erőszakos jellegű
bűncselekmények közül a rablások számában 41 %-kal, a
garázdaságok száma 34%-kal

Tehát megállapítható, hogy a személyi sérüléses balesetek 8%át okozták ittas járművezetők. 2003 óta szinte töretlen az
ittasan okozott balesetek arányának csökkenése.

3.8.

VESZPRÉM AZ
SZEMÉBEN

ITT

ÉLŐK

ÉS

IDE

LÁTOGATÓK

3.8.1. Identitás, kötődés
Az emberek mindennapi életét egyaránt meghatározzák
szűkebb és tágabb lakóhelyük jellemzői, ahogy az emberek
mindennapi életük során formálják az őket körülvevő teret.
Egy város eredményes irányításához elengedhetetlen a
városvezetés számára a város materiális jellemzőin túl annak
lakói által a városról alkotott véleménynek ismerete is. 2012ben a városvezetés a városlakók véleményének felmérése
érdekében a városlakók érzelmi intelligencia szintjének
felmérése mellett döntött. „A személyiségalapú érzelmi
intelligencia az egyén érzelmi önészlelés képessége, hogy
ráébredjen, feldogozza azokat az érzelmi információkat,
amelyek segítségével az egyén eredményesen kezelheti társas
és munkahelyi kapcsolatait, érzelmi életét, önmagához és
másokhoz való viszonyát.” A felmérésből származó
eredményeket a városvezetés marketing tevékenységének
alakítására használta fel.
A felmérésre a Pannon Egyetem doktori kutatásának
keretében került sor. A mintába túlnyomó többségben
Veszprémi lakosok kerültek. A válaszadók közel fele felsőfokú
végzettségű és 60%-uk aktív munkavállaló, mely statisztikák az
országos és helyi statisztikák feletti értékeket jeleznek, az
eredményeket e jellemzők figyelembe vételével ajánlott
értelmezni.
3.-28. ábra: A Veszprémbe történő költözés okai.

A rendőrkapitányság nyomozási eredményességi mutatója
63,3 %-ra emelkedett a 2009. évi 54,6 %-hoz képest, ezzel az
országban a 151 rendőrkapitányság közül a 14. helyet, a
megyeszékhelyi rendőrkapitányságok közül pedig az első
helyet szerezve meg.
A Veszprémi Rendőrkapitányság adatai szerint a
legkiemelkedőbb baleseti okok között évek óta a
gyorshajtás, azon belül a relatív gyorshajtás, az elsőbbség
meg nem adása, valamint a szabálytalan előzés szerepel.
2010-ben a százezer lakosra jutó személysérüléses közúti
közlekedési baleset száma 72, a balesetet elszenvedett
személy 100 fő volt.
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3.-29. ábra: A Veszprémbe történő költözés fő okai – aktív munkavállalók.

lehetőségekkel és a zöldterületek nagyságával elégedettek. Az
elégedettség mértéke életkorral kismértékben változik, az
idősebb korosztály tagjai kevésbé elégedettek a köztisztasággal,
ugyanakkor a kulturális élettel elégedettek. Veszprém nyújtotta
szabadidős lehetőségekkel a fiatalabb korosztály az
elégedettebb. Annak ellenére, hogy a kulturális élettel átlagosan
elégedettek a városlakók, a kikapcsolódási és szórakozási
lehetőségekkel csak a veszprémiek harmada elégedett. A
városlakk leginkább a kikapcsolódási lehetőségeken, valamint a
közlekedés területén szeretnének változásokat látni.

3.-31. ábra: A veszprémiek számára legfontosabb tájékozódási források.

3.-30. ábra: A veszprémi élet megítélése.

Az eredmények alapján a veszprémiek identitásában erős
szerep jut a helyi kötődésnek, a válaszadók közel 40%-a
születése óta Veszprémben él, 15%-uk családi okok miatt
választotta ezt a várost, 16%-uk pedig az iskoláit végezte a
városban. 11%-uk azért választotta Veszprémet lakhelyéül,
mert beleszeretett a városba, 12%-uk pedig a
munkalehetőség miatt költözött a városba. Az okok
megoszlása nemek szerint is változatosságot mutat. Az
érzelmi okok (megtetszett neki a város, kapcsolatok) a nők
körében mutatnak magasabb értékeket, míg a férfiak
esetében inkább családi okok és feltételezhetően a család
fenntartásával szorosan összefüggő munkahelyi okok
dominálnak.
Az aktív munkavállalók esetében a Veszprémbe költözés okai
a fentebb említettekhez hasonló megoszlást mutatnak, ám
körükben értelemszerűen valamivel nagyobb azok aránya,
akik a munkavállalás miatt költöztek a városba, és kisebb
azok aránya, akik azért, mert megtetszett nekik a város.
A felmérés a nők körében valamivel magasabb érzelmi
intelligencia szintet jelez, különösen a jól-lét és az
érzelmesség területén, míg a társas hajlam és az önuralom
területén a férfiakat jellemzi magasabb érzelmi intelligencia
szint. Nemtől függetlenül magasabb érzelmi intelligencia volt
megfigyelhető azon veszprémiek körében, akik aktív
munkavállalók, akik tagjai valamilyen civil szervezetnek,
egyesületnek, vagyis életükben fontos szerepet tölt be a
közösség.
Egy 2007-es kutatás szerint a veszprémiek összességében
szeretnek városukban élni, ¾-edük pozitívan ítéli meg, hogy
a városban él. A veszprémiek elsősorban a város kulturális
életével, a köztisztasággal, a közbiztonsággal, a sportolási

3.-32. ábra: A veszprémiek számára leginkább hiteles tájékozódási csatornák.

A városlakók a mindennapjaikat érintő döntésekkel
kapcsolatban elsősorban a helyi médiából tájékozódnak, a
Veszprém 7 Napból, a Naplóból illetve a Veszprémi Televízióból.
A veszprémiek az általuk leggyakrabban használt tájékozódási
csatornákat tekintik a leginkább hiteleseknek is. A leghitelesebb
hírforrás a Veszprémi 7 Nap, amit az Internet követ, a harmadik
és negyedik helyen a Veszprémi Televízió és a Napló szerepel.

3.8.2. Imázs – Veszprém az idelátogatók szemével
Egy város számára az ott lakók élethelyzetén túl a város külső
szemlélő által történő megítélése is fontos. Az, hogy milyen
kép él az emberek fejében egy városról, hatással van a
turizmusra, így áttételesen a város bevételeire is, ami
megfelelő város-imázs esetén komoly anyagi hozzájárulást
jelenthet a város bevételeihez. A 2006-os imázs kutatást
követően Veszprémben számos olyan beruházás indult meg,
mely célul tűzte ki a város látogató-baráttá alakítását, hogy
átutazóvárosból célponttá alakulhasson át. A felmérés
eredményei alapul szolgálhatnak a város vonzerejének
fejlesztésében, város- és turisztikai marketingjében. Továbbá
hozzájárulhatnak a turizmussal kapcsolatos szervezési
stratégiák, valamint térbeli kapcsolatok újragondolásához.
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Egy városról kialakított képet nem csak a szűken vett épített
környezeti tényezők határozzák meg, hanem a városban
zajló kulturális, gazdasági élet is. Egy város földrajzi
elhelyezkedése adottnak tekinthető, így az elsődleges kérdés
az, hogy mennyire egyszerű a várost megközelíteni. A
felmérésben részt vettek Veszprém megközelíthetőségét
alapvetően jónak ítélik meg, ugyanakkor fontos szerepet
tulajdonítanának az M8-as autópálya fejlesztésének. A
városba látogatók túlnyomó többsége magáncéllal érkezik,
az esetek többségében kulturális turizmus céljából, kisebb
részben rokonlátogatás miatt. A Veszprémbe látogatók
kétharmada legalább fél napot tölt a városban és túlnyomó
többségük elégedetten is távozik.
3.-33. ábra: A Veszprémbe látogatók által a városban töltött idő hossza.

A turisztikai tényezők mellett fontos szerep jut a Veszprém
városáról élő képben az oktatásnak (Veszprémi Egyetem),
melyről szintén pozitívan nyilatkoztak a megkérdezettek. Mind
helyi, mind országos szinten az egyik legfontosabb veszprémi
„márka” az MKB Veszprém férfi kézilabdacsapat.
Veszprém városára a megkérdezettek a legtalálóbbnak a
Királynék Városa címet tekintik, ugyanakkor a várost inkább
férfinak, mint nőnek tudják elképzelni a válaszadók. A város úgy
él az emberek fejében, mint egy kedvező fekvésű történelmi
emlékekben és kulturális programokban gazdag élhető város,
mely mindenképpen az ajánlott turisztikai központok között
szerepel, a válaszadók negyede ugyanakkor csak egy napos
látogatást ajánl, további lehetőséget a Balaton és a Bakony
közelsége biztosít.
3.8.3. Turizmus

A turizmus mozgatórugói között a megközelíthetőség
mellett az épített környezetnek is fontos szerep jut. A városi
közlekedés kérdései nem csak a városlakókat, hanem a
látogatóba érkezőket is érintik. A felmérés szerint a
városban való parkolást és közlekedést mind a helyiek, mind
a turisták negatívan ítélik meg. A város imázsára ösztönzően
hathat, ha található a városban kulturálisan, építészetileg
kiemelkedő jelentőségű épület, illetve olyan esemény, ami
kihasználja a helyi adottságokat. Veszprém ilyen téren jó
adottságokkal rendelkezik, a városi imázsban az elsők között
szerepel a Vár, az Állatkert, a Viadukt, ezeknek
tulajdonítható a legnagyobb imázs formáló szerep. Vagyis a
várost leginkább épített örökségei miatt keresik fel. A
Veszprémről kialakított képben erősödő szerep jut a
különböző kulturális eseménysorozatoknak, mint például az
Utcazene Fesztiválnak, valamint a VeszprémFestnek. A
fiatalok körében a Veszprémi Egyetemi Napok is szorosan
kapcsolódik a város nevéhez.

Veszprém úti célként egyre kedveltebb város, bár az ide
látogatók nem töltenek a városban hosszabb időt. A városban
2.096 kereskedelmi férőhelyet regisztráltak 2010-ben. Ez a szám
a szezonálisan kereskedelmi szálláshelyként működő
kollégiumok férőhelyeivel együtt értendő. A 31.476 vendég
25%-a volt külföldi. A látogatók összesen 61,057 éjszakát
töltöttek a településen. Ez egy Magyar vendégre számítva
átlagosan közel 1,8 éjszakát, egy külföldi vendégre számítva
átlagosan 2,3 éjszakát jelent. A magán férőhelyek száma – a
kereskedelmi férőhelyekéhez képest – elenyésző. Ezeken a
szálláshelyeken 2009 végén 86 magán férőhelyet jelentettek be,
ahol 729 vendég fordult meg.
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4.

VESZPÉM MJV HUMÁN INFRASTRUKTURÁJA

A négy témakört – oktatás, nevelés, egészségügy, gondozás és
kultúra – felölelő fejezetben az intézményi ellátórendszer
területi, térbeli és városszerkezetre kiható vonatkozásai
kerülnek bemutatásra. Az adott szakterületi ellátórendszer
szakmai szempontú elemzése, működésének megítélése,
gazdaságossági, hatékonysági és minőségi szempontból jelen
fejezetnek nem feladata.
4.1.

KÖZNEVELÉS

4.1.1. A köznevelési intézményrendszer
A vizsgálati munkafázisban kerültek összegyűjtésre az oktatási
hálózat különböző szintjein (óvoda, általános iskola, középfokú
oktatás, felsőfokú oktatás) elhelyezkedő intézmények. Az
adatok az intézménytípusra, a fenntartóra és a kapacitásokra
vonatkoznak.
Meg kell jegyezni, hogy mind a köznevelés, mind a
felsőoktatás működése, a legmagasabb szintű törvényi
szabályozást is érintő átalakulás alatt áll. Az átalakítás részletei
és várható hatásai ma még teljes körűen nem ismertek.
4.1.2. Az oktatási intézményrendszer
területi vonatkozásai

városszerkezeti,

A köznevelés intézményrendszere a tanköteles korú
gyermekek ellátását hivatott szolgálni, ennek része a területi
elérhetőség biztosítása is. Az óvodai ellátás és a köznevelés
esetében vizsgáltuk az ellátó hálózat területi sűrűsödéseit,
gócterületeit, és ezek összefüggését az ellátottak városon
belüli elhelyezkedésével. Az óvodák és az általános iskolák
alapvető, a családok életének akár 10-20 éves periódusát is
befolyásoló szolgáltatást nyújtanak. Esetükben kerestük az
„ellátatlan területeket”, illetve azokat, ahonnan csak
közlekedési eszköz igénybevételével érhető el a rendszer. A
köznevelés középfokú szintjén a közlekedési eszközök
igénybevétele természetes, a gyalogszerrel való elérés a
területi ellátottságnak sem lehet kritériuma. Itt a
tömegközlekedési hálózattal való összefüggésnek van
jelentősége, amely az oktatásban résztvevő gyerekek önálló
városon belüli mozgását tudja biztosítani.
A felsőoktatás vonzáskörzete az ország - itt az
intézményhálózat
városszerkezeti
elhelyezkedésének
összevetése a köznevelésnél meghatározó lakónépességgel,
lakóterületekkel és közlekedési ellátottsággal nem releváns.
Ugyanakkor a felsőoktatási intézményhálózatot használók

városon belüli mozgása, az általuk igénybe vett más
szolgáltatások térbeli elhelyezkedésével való összefüggések
képezhetik az elemzés tárgyát.

Az adatszolgáltatás alapján az önkormányzati fenntartású
intézményekben 185 osztály működik, amelyekben 4.100-nál
több diák tanul.

4.1.3. Óvodások és általános iskolások ellátása

A lakóterületek mintegy 8,7 %-a nevezhető általános iskolai
intézmény szempontjából ellátatlannak.

Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség
kezdetéig nevelő intézmény, melynek feladata a szülök
távollétében a gyermekeket gondozni és ápolni, rendre és
tisztaságra szoktatni valamint szellemi és erkölcsi nevelésüket
előmozdítani. A szülök és a gyámok - hacsak nem igazolják,
hogy az óvodai ellátásra kötelezett gyermek otthon is kellő
gondozásban és felügyeltben részesül- gyermekeiket
pénzbírság terhe mellett, a helyben működő óvodai
intézménybe járatni kötelesek.

4.-1. ábra: Vadvirág Körzeti Óvoda

Veszprém területén 13 önkormányzati fenntartású, valamint 2
egyházi fenntartású óvoda található. Az intézmények térbeli
elhelyezkedésük alapján megfigyelhető, hogy a történetileg
kialakult lakóterületeket 5 óvoda, míg a nagykiterjedésű,
telepszerű lakótelepek mindegyikét 1-1 intézmény látja el.
Kádártán és Gyulafirátóton egy összevont önkormányzati
óvoda biztosítja az alapfokú ellátást.
Az önkormányzati adatszolgáltatások szerint az saját
fenntartású óvodákban, 82 csoportban összesen 1976
gyermek ellátásával foglalkoznak.
A lakóterületek csekély hányada - mintegy 2,6 %-a - nevezhető
óvoda szempontjából ellátatlannak, mivel 2,0 km-nél távolabb
fekszik a legközelebbi alapfokú intézménytől.

4.-2. ábra: Dózsa György Általános Iskola

Az általános iskola szintén alapfokú oktatás-nevelési
intézmény, amelynek feladata a tanulót - az érdeklődésének,
képességének és tehetségének megfelelően - felkészíteni
középiskolai,- szakiskolai továbbtanulásra, valamint a
társadalomba való beilleszkedésre. Az általános iskolának
leggyakrabban nyolc évfolyama van, amelytől egyes közép- és
szakiskolai társulások eltérnek.
A 2013-tól az általános iskolai ellátás a járáshoz tartozik.
Veszprémben az alapfokú oktatás, nevelés feladatát 11 állami
1-1 egyházi, valamint egy alapítványi iskola látja el. Az
általános iskolák térbeli elhelyezkedése az óvodákhoz hasonló.
A történetileg kialakult lakóterületeken 5 iskola, míg a
lakótelepeken 1-1 intézmény található. A városrészi
lakóterületek közül egyedül Gyulafirátóton található
önkormányzati fenntartású általános iskola.
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4.-3. ábra: Óvodák és általános iskolák 2012-ben

ÓVODÁK

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK

Ssz

OM

Név

Település

Cím

Csoportszám

Létszám

1
2
3
4
5

036814
036814
036805
036805
036812

Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

036812
036819
036819
036811
036811
036811
036810
036810
036804
201506

Bóbita Körzeti Óvoda
Hársfa Tagóvoda
Csillag úti Körzeti Óvoda
Cholnoky ltp-i Tagóvoda
Egry úti Körzeti Óvoda /benne 3 német
nemzetiségi csoporttal/
Nárcisz Tagóvoda
Kastélykert Körzeti Óvoda
Ficánka Tagóvoda
Ringató Körzeti Óvoda
Erdei Tagóvoda
Kuckó Tagóvoda
Vadvirág Körzeti Óvoda
Csillagvirág Waldorf Tagóvoda
Szent Margit Római Katolikus Óvoda
Örömhír Evangélikus Keresztyén Óvoda

Haszkovó utca 23
Jutasi utca 9
Csillag utca 24
Lóczy L. utca 26
Egry utca 55

11
6
8
8
8+3

255
142
196
220
276

Veszprém
Gyulafirátót
Kádárta
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém

Csikász Imre utca 13.
Kastélykert utca 6
Kenderföld utca 47
Jutasi utca 79/1
Jutasi utca 79/2
Jutasi utca 79/2
Avar utca 7/a
Szent István utca 12.
Dózsa György utca 13
Aradi vértanúk útja 2.

3
4
2
10
5
5
6
3
n.a.
n.a.

84
97
43
217
110
106
153
77
n.a.
n.a.

Ssz

OM

Név

Település

Cím

Csoportszám

Létszám

1
2
3
4
5
6

037030
037031
037034
037033
037037
037036

Kossuth Lajos Általános Iskola
Cholnoky J. Általános Iskola
Báthory I. Általános Iskola
Deák Ferenc Általános Isk. és Központi Műhely
Dózsa György Általános Iskola
Hriszto Botev Általános Iskola
Simonyi Zs. Ének-Zenei és Testnevelési
Általános Iskola
Bárczi G. Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int.
Rózsa úti Általános Iskola
Gyulaffy L. Általános Iskola
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskola
Padányi Bíró Márton Római Katolikus
Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola,
Szakiskola és Általános Iskola

Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém

Budapest út 11.
Cholnoky utca 21
Halle utca 10
Aradi vértanúk útja 2.
Szent István utca 56
Botev utca 2

16
19
22
22
25
28

432
365
546
568
493
633

7

037038

Veszprém

Victor Hugo utca 28

14

349

8

038572

Veszprém

Batthyány utca 12

11

91

9
10

037041
037040

Veszprém
Gyulafirátót

Rózsa utca 43/2
Vízi utca 24

16
12

395
232

11

038740

Veszprém

Tüzér utca 44

n.a.

n.a.

12

037039

Veszprém

Iskola utca 6

n.a.

n.a.

13

40155

Veszprém

Megyeház tér 5.

n.a.

n.a.

14

038156

Szeglethy utca 6

n.a.

n.a.

Veszprém
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4.1.4. Középiskolások és szakiskolák ellátása
A középiskolai ellátórendszert többféle iskolatípus alkotja: az
érettségit adó, klasszikus gimnáziumok és az ugyancsak
érettségit is adó szakközépiskolák, amelyekben szakiskolai
oktatás is zajlik..
Veszprém középiskolai ellátórendszere 11 középiskolából (5
gimnázium és 3-3 szakiskola, és szakközépiskola) áll.
A kapacitás-vizsgálati térképeken külön ábrázoltuk a
gimnáziumi hálózatot, valamint a szakközép- és szakiskolák
hálózatát, amelyek a városszerkezetben egymástól elkülönülő
gócterületeket rajzolnak ki. A gimnáziumok vonatkozásában
erős belvárosi koncentráció figyelhető meg, ezen túl - a
belvárostól északi és déli irányban - 1-1 további gimnázium
található.
A lakótelepek közvetlen környezetében jellemzően szakiskolák
és szakközépiskolák helyezkednek el.

4.-4. ábra: Középiskolák

Ssz
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A középiskolák közül 7 intézmény önkormányzati fenntartású,
1 intézmény egyházi, a fennmaradó 3 intézmény alapítványi
fenntartású.

10

Az önkormányzati fenntartású középiskolákra vonatkozó
adatszolgáltatás alapján - a 2010-2011-es tanévet figyelembe
véve - 165 osztályban közel 4.600 diák tanult.

12

A középfokú oktatási intézmények lakóterületektől mért
távolságának vizsgálata alapján elmondható, hogy a
lakóterületek 27,6 %-a esik 2000m-nél távolabb ilyen típusú
oktatási intézményektől.

11

OM

Név

037169 Lovassy L. Gimnázium
037170 Vetési A. Gimnázium
037198 Ipari Szaközépiskola és Gimnázium
Dohnányi Ernő Zeneművészeti
Szakközépískola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
037201 Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola
Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és
037197
Kollégium
037223 Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola
Padányi Bíró Márton Római Katolikus
Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola,
Szakiskola és Általános Iskola
Medgyaszay István Szakképző Iskola,
Gimnázium és Kollégium
Gastroker Alapítványi Vendéglátóipari,
Kereskedelmi Szakközép- és Szakiskola
SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és
Idegenforgalmi Szakképző Iskola
Veszprémi Középiskolai Kollégium

4.-5. ábra: Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi
Szakközépiskola

Település

Cím

Csoportszám

Létszám

Veszprém
Veszprém
Veszprém

Cserhát lakótelep 11
Kemecse utca 1
Iskola utca 4

20
21
30

634
675
875

Veszprém

Dózsa György út 2.

Veszprém

Csap utca 9

16

455

Veszprém

Eötvös utca 1

32

825

Veszprém

Március 15. utca 5

38

1004

Veszprém

Szeglethy utca 6

Veszprém

Tüzér utca 42

Veszprém

Cholnoky utca 21

Veszprém

Halle utca 3

Veszprém, Stadion u. 20-22.

4.-6. ábra: Lovassy László Gimnázium
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4.-8. ábra: Felsőoktatási intézmények és lakóterületek elhelyezkedése

4.1.5. Felsőoktatás
„Az egyetem az a felsőoktatási intézmény, amelyik legalább
két képzési területen jogosult mesterképzésre, valamint
legalább egy tudományterületen doktori képzésre és doktori
fokozat odaítélésére, feltéve, hogy a felsőoktatási intézmény
munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében
foglalkoztatott oktatóinak, kutatóinak legalább egyharmada
tudományos fokozattal rendelkezik.” 1
„A főiskola a felsőoktatási intézmény azon típusa, amely
valamennyi képzési ciklusban képzést folytathat, azonban nem
felel meg az egyetem kritériumainak.” 2
Veszprém volt az első magyarországi település, ahol egyetemi
rangú felsőoktatási intézményt alapítottak (Káptalani
Főiskola), ahol a diákok jogot, teológiát és a hét szabad
művészetet (azaz bölcsészetet) hallgathattak.
A város 1949-ben - a Budapesti Műszaki Egyetem egyik
karának a városba telepítésével - nyerte vissza egyetemi városi
rangját. Az intézmény 1951-ben vált önállóvá - jelenleg
Pannon Egyetemnek hívják.
A Pannon Egyetem (PE) a térség meghatározó felsőoktatási
intézménye, melyet jól mutat a 2010-2011 tanévre vonatkozó
hallgatói létszám is. Debrecen, Pécs, Szeged, Miskolc és
Sopron mögött a hatodik legnagyobb egyetem a vidéki
intézmények közül. Az intézménynek öt különböző karán lehet
képzéseket találni, melyek a következőek: Gazdaságtudományi
Kar, Georgikon Kar, Mérnöki Kar, Modern Filológiai és
Társadalomtudományi Kar, Műszaki Informatikai Kar
Veszprém másik felsőoktatási intézménye a Veszprémi Érseki
Hittudományi Főiskola, amely római katolikus egyházi
fenntartású. Képzései között hittanári, lelkipásztori és szociális
munkás képzést kínáló szakok találhatóak.

4.-9 és 4.-10. ábra: Pannon Egyetem épületegyüttese

4.-7. ábra: Hallgatói és pedagógusi létszámok, 2010-2011 3

Név

Hallgatói
összlétszám

Pedagógusi
összlétszám

Pannon Egyetem

9.632

431

Veszprémi Érseki
Hittudományi Főiskola

249

59

1

2005. évi CXXXIX. Tv. A felsőoktatásról
www.felvi.hu
3
Statisztikai Tájékoztató, Oktatási Évkönyv 2010-2011, NEFMI
2
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4.2.

EGÉSZSÉGÜGY

A vizsgálati munkafázisban önkormányzati adatszolgáltatások
alapján, valamint internetes forrásból kerültek összegyűjtésre
a veszprémi egészségügyi hálózat különböző (kórház,
szakorvosi, és háziorvosi rendelő) intézményei, illetve az
ezekre vonatkozó, elérhető adatok.
Itt is meg kell jegyezni, hogy jelenleg az egészségügy
rendszere, infrastruktúrája a legmagasabb szintű törvényi
szabályozást is érintő átalakulás alatt áll. Az átalakítás részletei
és várható hatásai ma még teljes körűen nem ismerhetőek.
Helyzetelemzésünk
célja
a
létesítmények
térbeli
elhelyezkedésének meghatározása és az ellátás ilyen
szempontú vizsgálata.
4.2.1. Az egészségügyi ellátási rendszer
Az egészségügy intézményrendszere Veszprém teljes
lakosságának ellátását hivatott szolgálni, feladata a területi
elérhetőség mellett a lehető legrövidebb idejű elérhetőség
biztosítása is. Az egészségügyi ellátás esetében ezért vizsgáltuk
az ellátó hálózat területi elhelyezkedését, sűrűsödéseit,
gócterületeit és ezek összefüggését.
A város népességcsökkenése 2004-ben megtorpant,
növekedésnek indult, mely növekedés 2011-ben (kisebb
visszaesést produkálva) ismét megállni látszik.
Napjaink gazdasági nehézségei nagyban megnehezítik az
egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának szinten tartását.
Figyelembe véve az idősödő társadalmi réteg egyre növekvő
számát, az ellátórendszer hosszú távon – a jelenlegi formában
- nem lesz fenntartható és a lakosság egészségügyi állapotának
romlásához vezethet.
Az elsődleges egészügyi kezelések mellett fontos szerep jut a
szekunder prevenció hálózatára. Napjainkban a vezető
halálokok (szív- és érrendszeri-, emésztőrendszeri-, daganatos
megbetegedések) megelőzésének egyre gyakoribb módszere a
rendszeres szűrővizsgálatok, szűrőprogramok szervezése.
Az ellátási szintek:
•

alapellátás

•

sürgősségi ellátás

•

járóbeteg-ellátás

•

fekvőbeteg-ellátás

•

szekunder prevenció – szűrő rendszer

Az alapellátás keretében a beteg lakóhelyén, illetve annak
közelében személyes kapcsolaton alapuló, alkalomszerű
egészségügyi ellátásban részesül. Erre a kerületenként
kialakított felnőtt- és gyermek háziorvosi valamint fogorvosi
ellátórendszer szolgál.
A sürgősségi ellátás szervesen kapcsolódik a szakorvosi és a
kórházi betegellátás intézményeihez.
A járóbeteg-szakellátás – szakorvos által végzett egyszeri
illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás – a szakorvosi
rendelőben biztosított.
A fekvőbeteg-ellátás feladata a betegnek kórházban történő
egészségügyi ellátása.

megfelelőnek mondható, kivételt képeznek ez alól a
perifériális lakóterületek.
4.2.3. Járó- és fekvőbeteg-ellátás – kórházi, szakorvosi
ellátás
A belvárosban található a Csolnoky Ferenc Megyei Kórház,
melynek ellátási területe a teljes megyét, sőt a régió egy
részét is lefedi. A 2010-es statisztikai adatok alapján a Megyei
Kórházban 3.037 kórházi ágy működött, melyek kihasználtsága
81,9% 4 volt.

A
kórházhoz
tartozó
telephelyek
(Tüdőgondozó,
Rendelőintézet, Vérellátó, mentőállomás) a kórház
környezetében helyezkednek el.
4.-11. és 4.-12. ábra: Csolnoky Ferenc Megyei Kórház

A szűrő rendszer feladata a betegségmegelőzése, az idősödő
korban jelentkező krónikus betegségek időben történő
diagnosztizálása. A feladatot a legtöbb esetben az alapellátást
biztosító intézmények látják el.
4.2.2. Alapellátás – háziorvosi ellátás
A rendelők jellemzően városrészek területén, illetve határán
decentralizáltan, többnyire az egyes betegellátási körzetek
középpontjában, önálló épületben vagy egy épületben
megjelenő önálló funkcióként helyezkednek el.
A városban 25 felnőtt háziorvosi szolgálat, 14 házi
gyermekorvosi szolgálat, 14 fogorvosi szolgálat, 18 területi
védőnői szolgálat, 13 iskolavédőnői szolgálat, 3 ifjúságorvos, 3
ifjúsági fogorvos, 1 gyermek fogorvos, 1 Központi
Ügyelet(felnőtt és házi gyermekorvosi), 1 Fogászati röntgen, 1
Fogorvosi Ügyelet, továbbá 1 gyermek gyógytornász biztosítja
a lakosság egészségügyi alapellátását.
E szolgálatok
működtetéséről, illetve koordinálásáról a Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata - a VMJV Egészségügyi Alapellátási
Intézménye fenntartásával és a vállalkozó háziorvosokkal,
fogorvosokkal, ifjúsági/gyermekorvosokkal, fogorvosokkal
kötött feladat-ellátási, feladat-átvállalási és közreműködői
megállapodások, valamint a finanszírozó hatósággal kötött
finanszírozási szerződés és az önkormányzat költségvetési
forrása biztosításával - a hatályos egészségügyi és
társadalombiztosítási jogszabályok alapján - gondoskodik. Az
elemző térképen látható, hogy a lakóterületek ellátása

4

Veszprém megye statisztikai évkönyve, 2010, KSH.
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4.-13. ábra: Kórházak és házi orvosi rendelők

KÓRHÁZ

Név
Csolnoky Ferenc Megyei Kórház
Rendelőintézet
Tüdőgondozó
Vérellátó
Mentőállomás

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK ÉS RENDELŐK

HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZETEK ÉS RENDELŐK

Település
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém

Irsz
8200
8200
8200
8200
8200

Cím
Kórház utca 1.
Komakút tér 1.
Óvoda utca 2.
Mártírok útja 7.
Almádi út 34.

Név
Egészségügyi Alapellátási Intézmény
Központi Ügyelet
EÜ Központ
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő

Település
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Gyulafirátót
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Kádárta

Irsz
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8412
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8411

Cím
Szabadság tér 15.
Cserhát ltp. 1. (Kórház u. 1.)
Táncsics Mihály utca 1.
Halle u. 5/F.
Halle u. 9/C.
Budapest út 9.
Ördögárok u. 4.
Kiskőrösi u. 72.
Posta u. 32.
Vilonyai. u. 4/B.
Márc. 15. u. 4/B.
Cholnoky u. 19.
Ádám I. u. 1.
Egyetem u. 5.
Veres Péter utca 11.
Győri út 51.

6., 7. körzet
12., 13. körzet
16., 20. körzet
1., 2., 4. körzet
8., 9., 10., 14. körzet
3 körzet
11. körzet
5., 21. körzet
15., 19. körzet
17., 18. körzet
22., 23., 24. körzet
25. körzet
12. körzet
4. körzet

Név
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő

Település
Gyulafirátót
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Kádárta

Irsz
8412
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8411

Cím
Posta u. 34.
Táncsics u. 1.
Ördögárok u. 5.
Cserhát ltp. 1.
Jutasi út 59.
Pöltenberg u. 16.
Vilonyai u. 2/B.
Cholnoky u. 19.
Március 15. u. 4/D.
Győri út 51.

Ellátási körzet
1. körzet
3., 4. körzet
5., 6. körzet
7., 8. körzet
9., 10., 11. körzet
12. körzet
13. körzet
14. körzet
15. körzet
7. körzet

Ellátási körzet
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FOGORVOSI KÖRZETEK ÉS RENDELŐK

Név
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő

Település
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém

Irsz
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200

Cím
Komakút tér 1.
Cholnoky u. 4/A.
Bajcsy-Zs. u. 10.
Kiskőrösi u. 22.
Jókai u. 16.
Mártírok u. 3/A. fszt. 1.
Széchenyi u. 1.
Nap u. 12.
Madách u. 47..

ISKOLAFOGÁSZATI RENDELŐK

Név
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő

Település
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém

Irsz
8200
8200
8200
8200

Cím
Március 15. u. 4/C.
Nap u. 5.
Széchenyi u. 1.
Komakút tér 1.

Ellátási körzet

FOGÁSZATI RÖNTGEN SZOLGÁLTATÁS

Név

Település
Veszprém

Irsz
8200

Cím
Komakút tér 1.

Ellátási körzet

FOGÁSZATI ÜGYELET

Név

Település
Veszprém

Irsz
8200

Cím
Halle u. 5/E.

Ellátási körzet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLATOK

Név

Település
Gyulafirátót
Veszprém
Veszprém
Veszprém

Irsz
8412
8200
8200
8200

Cím
Posta u. 32.
Táncsics u. 1.
Ördögárok u.4.
Halle u. 9/D.

Veszprém

8200

Március 15. u. 4/D.

Veszprém

8200

Cholnoky u. 19.

Veszprém
Kádárta

8200
8411

Cserhát ltp. 1.
Győri út 51.

Település
Veszprém

Irsz
8200

GYERMEK GYÓGYTORNA SZOLGÁLTATÁS

Név

Cím

Ellátási körzet
1., 2., 8., 9., 11., 14. körzet
3. körzet
4. körzet
5. körzet
6. körzet
7 körzet
10. körzet
12. körzet
13. körzet

Ellátási körzet
1. védőnői szolgálat
2., 3., 4. védőnői szolgálat
5., 6. védőnői szolgálat
9., 10., 11. védőnői szolgálat
15., 16., 17., 18 védőnői
szolgálat
12., 13., 14. védőnői
szolgálat
7., 8. védőnői szolgálat
7. védőnői szolgálat
Ellátási körzet

Kórház u. 1.
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4.3.

GONDOZÁS (SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK)

4.3.1. A gondozó intézményrendszer vizsgálata
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az
állam, valamint az önkormányzat biztosítja. A szociális - és
gyermekjóléti ellátó intézményrendszer a különleges figyelmet
igénylő, vagy kiszolgáltatott helyzetű társadalmi csoportokat
látja el.
•
gyermekek
•
időskorúak,
•
fogyatékosok,
•
pszichiátriai betegek,
•
szenvedélybetegek,
•
hajléktalanok.
Az intézményrendszer fő struktúráját alapszolgáltatásokat
nyújtó és szakosított ellátást nyújtó intézmények alkotják.
A szociális alapszolgáltatások:
•
étkeztetés,
•
házi segítségnyújtás,
•
családsegítés,
•
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
•
közösségi ellátások,
•
támogató szolgáltatás,
•
az utcai szociális munka,
•
a nappali ellátás.
A szakosított ellátás intézményei:
•
ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
•
rehabilitációs intézmény,
•
a lakóotthon,
•
az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény,
•
a támogatott lakhatás,
•
egyéb speciális szociális intézmény.
•

Az egyéb és speciális intézmények közé tartoznak az
étkeztetést biztosító, -illetve a munka-rehabilitációs, a
fejlesztő, felkészítő foglalkoztatást nyújtó intézmények,
amelyek a munkaerőpiacra való önálló visszatérést hivatottak
elősegíteni.
A vizsgálati munkafázis az önkormányzati adatforrásokon
alapul. Az ellátott társadalmi csoportoknak megfelelő
bontásban kerültek összegyűjtésre az intézményrendszer fent
ismertetett elemei, típusonként feltüntetve, a kapacitások
rögzítésével – ahol ezt az adatszolgáltatás biztosította.

Veszprém teljes közigazgatási területére készített tematikus
térképek ábrázolják az egyes társadalmi csoportokat ellátó
intézménytípusok térbeli elhelyezkedését.
Megjegyezzük, hogy a szociális – és gyermekjóléti ellátó
intézményrendszer feltérképezése nem teljes körű, mivel a
városszerkezeti relevanciával nem, vagy csak csekély
mértékben bíró ellátó típusok, mint pl.: nevelőszülői hálózat, a
játszóházak hálózata, az otthon ápolás és a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás nem kerültek feltüntetésre az
intézményrendszert bemutató térképeken.
4.3.2. A gondozó intézményrendszer
területi vonatkozásai

városszerkezeti,

A gondozó intézményhálózat további térbeli vonatkozású
elemzése csak bizonyos társadalmi csoportok - elsősorban a
nappali, azaz napi bejárást, városon belüli mozgást igénylő
ellátási formák - esetében mutatkozott indokoltnak.
A bölcsődés korú gyermekek és az időskorúak nappali ellátása
– mint alapvető, a családok zömét érintő szolgáltatás – bír
kiemelkedő jelentőséggel. Mindkét esetben vizsgáltuk az
ellátó hálózat területi sűrűsödéseit, gócpontjait és ezek
összefüggését az ellátásra szorulók városon belüli
elhelyezkedésével.

4.3.4. Időskorúak nappali ellátása
Az ellátó hálózat feltérképezése alapján kirajzolódik a város
lakótelepein sűrűsödő ellátás, de további intézmények
találhatók a történetileg kialakult városrészekben is. A
gyermekek napközbeni ellátástól eltérően az időskorúak
ellátását biztosító intézményhálózat hatékonyabban fedi le a
lakóterületeket.
4.3.5. Hajléktalan ellátórendszer
A hajléktalan ellátórendszer napi bejárást igénylő intézményei
közül a nappali melegedők és az éjjeli menedékek a
legmeghatározóbbak. A nappali melegedő, valamint az éjjeli
menedékhely a vasúti pályaudvar mentén, a Jutasi út 24-26,sz
alatt található. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Hajléktalanotthona a vasútállomás mellett helyezkedik el.
A rehabilitációs feladatok ellátása, a szociálisan kiszorult
személyek visszasegítése a társadalomba szintén az ellátórendszer feladata, amelyet a Házgyári út 1. sz. alatti
Rehabilitációs Központ és Átmeneti Szállás biztosít.

Kerestük az „ellátatlan területeket”, illetve azokat a városrészeket, ahonnan csak közlekedési eszköz igénybevételével
érhetők el az egyes intézmények.
Vizsgáltuk és elemeztük a hajléktalan ellátás napi bejárással
működtetett (nappali melegedő, éjjeli menedékek) elemeinek
városszerkezeti elhelyezkedését, a hajléktalanok városon
belüli mozgását, valamint az intézményhálózat egésze és a
rosszabb állapotú városi területek közötti összefüggéseket.
4.3.3. Gyermek napközbeni ellátása, bölcsödei ellátás
A férőhely alapján bölcsődei, illetve családi napközi ellátó
rendszer mutatja, hogy az intézményhálózat a lakótelepek
környezetében, a sűrűbben lakott területekre koncentrálódik,
ahol a legnagyobb igény mutatkozik az ellátásra.
A lakótelepek mellett a belvárosban és a történetileg kialakult
Dózsaváros területén található még bölcsőde, azonban annak
kapacitása kisebb a többi intézményhez képes.
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4.-14. ábra: Életöröm Idősek Otthona

4.-15. ábra: Napsugár Bölcsőde

4.-16. ábra: Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye,
Drogambulancia

4.-17. ábra: Szociális intézmények

Név
Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített
Bölcsődéje
Napsugár Bölcsőde
Hóvirág Bölcsőde
Vackor Bölcsőde
Aprófalvi Bölcsőde
VKKT Egyesített Szociális Intézmény
I. sz. Idősek Otthona Központ
II. sz. Idősek Otthona
I. sz. Gondozási Központ
II. sz. Gondozási Központ
I. sz. Idősek Klubja
II. sz. Idősek Klubja
III. sz. Idősek Klubja
IV. sz. Idősek Klubja
Életöröm Idősek otthona
Támasz 2 Idősek Otthona
Éltes Mátyás Fogyatékosok Gondozóháza
Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali
Intézménye

Férőhely

Irsz

Település

Cím

Ellátási terület

120 fh

8200

Veszprém

Cserhát ltp.13.

gyermek napközbeni

48 fh
90 fh
144 fh
72 fh

150 fh
18 fh
10 fh

8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200

Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém

Kengyel u. 1.
Ördögárok u. 5.
Halle u. 1.
Lóczy L. u. 22.
Török I. u. 10.
Török I. u. 10..
Völgyikút u. 2.
Völgyikút u. 2.
Hóvirág u. 14.
Völgyikút u. 2.
Szent István u. 48.
Hóvirág u. 14.
Március 15. u. 1/A.
Sólyi u. 20.
Halle u. 3.
Ördögárok u. 5.

gyermek napközbeni
gyermek napközbeni
gyermek napközbeni
gyermek napközbeni
időskorúak ellátása
időskorúak ellátása
időskorúak ellátása
időskorúak ellátása
időskorúak ellátása
időskorúak ellátása
időskorúak ellátása
időskorúak ellátása
időskorúak ellátása
időskorúak ellátása
időskorúak ellátása
fogyatékosok ellátása

60 fh

8200

Veszprém

Gábor Á. u. 2/A

fogyatékosok ellátása

Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ
és Családok Átmeneti Otthona

159 fh
25 fh

8200

Veszprém

Mikszáth K. u. 13.
Pápai út 37.

szoc. és gyermekjólét,
és gondozás

21 fh

8200

Veszprém

Jutasi u. 24-26

hajléktalan ellátás

100 fh

8200
8200
8200

Veszprém
Veszprém
Veszprém

Jutasi u. 32.
Házgyári u.1. 3. em.
Jutasi u. 24-26

hajléktalan ellátás
hajléktalan ellátás
hajléktalan ellátás

8200

Veszprém

Jutasi u. 24-26

hajléktalan ellátás

20 fh

8200

Veszprém

Pápai út 37.

szenvedélybeteg ellátás

30 fh

8200

Veszprém

Hóvirág u. 14.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás
Háza - hajléktalanok otthona
Nappali Centrum és Melegedő
Rehabilitációs Célú Átmeneti Szállás
Átmeneti szállás
Éjjeli menedékhely
Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület
Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye
„Horgony” Pszichiátriai Betegek nappali Klubja
/ a „Horgony” Pszichiátriai betegekért
kiemelten Közhasznú Alapítvány
fenntartásában működik

76 fh
55 fh

50 fh
adott
naptól
függ

szenvedélybeteg ellátás
(pszichiátriai betegellátás)
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4.4.

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK

Veszprém városát hagyományosan a gazdag és sokoldalú
kulturális élet jellemzi. A város kulturális arculata összetett,
sokszínű hagyományok alapján fejlődött. Kiemelkedő
korszakok meghatározóak voltak a város történelmében és
életében:
-

a X - XI. század (Géza fejedelem, Szent István, Gizella),

-

XV. század közepes (Vetési Albert püspök),

-

XVIII – XIX. század,

-

a XX. század kezdete,

-

két világháború közötti időszak,

-

az ezredforduló időszaka.

4.-18. ábra: Múzeumok látogatószáma (ezer fő)

Év

2000

2007

2008

2009

2010

Látogatók száma

312

309

326

327

276

Veszprémben jelenleg 10 múzeum, illetve kiállítótér található.
Ezek az intézmények elsősorban a Vár és a történelmileg
kialakult belváros területén találhatók. A gyűjteményeket
befogadó épületek többnyire műemléki- és helyi védettségű,
értékes épületek, épületegyüttesek.
4.-19. ábra: Várkapu és Vármúzeum

Bábszínház) és a Petőfi Színház keretein belül egy kisebb
előadóterem (Latinovits Játékszín) működik. Ezen túl a helyi
művelődési házak helyet adnak még az előadó-művészet
különböző ágainak, amelyeket a „Művelődési házak”
alfejezetben tárgyalunk.
A város régi alapítású, meghatározó színháza a - Medgyaszay
István tervezte szecessziós épületben működő - Petőfi Színház.
Színházi élet jelentőségét jól mutatja, hogy az elmúlt öt évben
a színházi előadások, valamint a látogatószám folyamatosan
növekszik. Az előadások 2007. óta harmadával (153-ról 213ra), míg a látogatószám közel kétharmadával nőtt (65.000-ről
105.000-re).
4.-21. ábra: Petőfi Színház

A város kulturális élete jelentősen befolyásolja lakóinak
életminőségét, identitástudatát és kötődését. Ennek a fontos nagy társadalmi befolyással rendelkező - területnek a
sokszínűségét és gazdagságát az alábbi fő elemek biztosítják:
•

az épített környezet kiemelkedő kulturális értékei,

•

a műemlékek, helyi értékek,

•

szellemi örökség és helyi tradíciók,

•

kulturális intézmények és azok által biztosított színes
kínálat,

•

múzeumok, színházak, közösségi házak,

•

kulturális rendezvények

4.-20. ábra: Dubniczay-palota

4.4.1. Múzeumok
A Laczkó Dezső Múzeum a múlt emlékeit gyűjtő, feldolgozó,
rendszerező és bemutató kulturális intézmény. Jelentősége
napjainkban már többlettartalommal bír, mivel a
kiállítás/tárlat funkción túl - számos esetben - kulturális
programok rendezésének szervezésére is sikeresen vállalkozik.
A veszprémi múzeumi kiállítások száma 2000 és 2010 között
némileg növekedett, 2008 óta azonban csökkenő tendenciát
mutat, a látogatók száma az utóbbi évben csökkenésnek
indult.

A városban működő kisebb színházak látogatottságára,
működésére vonatkozóan a Kabóca Bábszínház által
szolgáltatott adatok állnak rendelkezésre. Ezek szerint az
előadások száma stagnálást, a látogatószám folyamatos
növekedést mutat.
4.-22. ábra: Kabóca Bábszínház előadás és látogatószáma

4.4.2. Színházak
A veszprémi kulturális tevékenységek közül is kimagasló
szerepet tölt be a színházi élet.
Veszprémben jelenleg két önálló hagyományos színház (Petőfi
Színház, Pannon Várszínház), egy bábszínház (Kabóca

Év

Ea. szám

Összes látogató

2011
2010
2009
2008
2007

288
272
303
320
280

47899
40892
41669
40763
38663
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4.-23. ábra: Múzeumok és színházak

MÚZEUMOK

SZÍNHÁZAK

Ssz
1
2
3
4
5
6

Név
Helytörténeti Múzeum
Laczkó Dezső Múzeum
Bakonyi Ház
Szaléziánium - Érseki Turisztikai Központ
Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény
Művészetek Háza (Dubniczay-palota, László Károly, Vas
László Gyűjtemény)

Hrsz
9651
5054
5048
228
225

Város
Gyulafirátót
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém

Cím
Pásztor utca 26.
Erzsébet sétány 1.
Erzsébet sétány 3.
Vár utca 31.
Vár utca 35.

236

Veszprém

Vár utca 17.

Ssz
1

Név
Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési
Intézmény
Latinovits Zoltán Játékszín
Petőfi Színház
Pannon Várszínház

Hrsz

Város

Cím

3331/2

Veszprém

Táborállás park 1..

5741
5038
131

Veszprém
Veszprém
Veszprém

Iskola utca 2.
Óváry Ferenc utca 2.
Dózsa György u. 2.

2
3
4
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4.4.3. Könytárak
Könyvtárnak nevezzük a dokumentumok tárolására (akármilyen adathordozón) alkalmas helyet, épületet, illetve ezen
adatok rendszerezésére, feltárására, gondozására hivatott
intézményeket, melyek információszolgáltatást nyújtanak és
közösségi helyként is funkcionálnak.
Veszprémben jelenleg egy könyvtár és négy városrészi
fiókkönyvtár, valamint levéltár működik, melyek nem foglalják
magukba az egyetemi, egyházi stb. könyvtárakat.
A könyvtárak eloszlása a város területén egyenletes. A
történetileg kialakult városrészeknél, valamint a lakótelepek
esetében 1-1 városrészi fiókkönyvtár található (Dózsavárosi,
Cholnoky-, Jutasi ltp-i és Március 15. úti fiókkönyvtár).

4.4.4. Művelődési házak, hangversenytermek
Ezek az intézmények a település kulturális és közösségi
életének fontos helyszínei, amelyek helyet adnak iskolai,
önkormányzati, civil rendezvényeknek, kiállításoknak, állami
és társadalmi ünnepeknek (közmeghallgatás, fórumok, stb.)
egyaránt. A kulturális központok komplex funkcióik és
nagyobb befogadó képességük révén különböznek a
művelődési házaktól.
A művelődési intézmények területi eloszlása egyenetlen.
Veszprém lakótelepi városrészében helyezkedik el a
művelődési központ, a külső városrészekben Gyulafirátóton
Művelődési Ház, Kádártán pedig Faluház található.
4.-26. ábra: Gyulafirátóti Művelődési Ház

4.-24. ábra: Veszprém Megyei Levéltár

A Városi Művelődési Központ és a Kabóca Bábszínház épületét
az önkormányzat a szociális rehabiltációs pályázat keretében
funkciójában és külső megjelenésében meg kívánja újítani.
Hangversenyeket jelenleg a művelődési házak nagytermeiben,
egyetemi, iskolai aulákban és a zeneiskolában rendeznek. A
belvárosi
rehabilitációs
program
keretében
a
–
városközpontban levő – volt mozi épületét felújítják és bővítik
(Hangvilla), amely a jövőben korszerű otthont ad a
Veszprémben működő zenekarok, énekkarok, kórusok
próbáinak és koncertjeinek is.
4.4.5. Mozik
A mozik nagyobb közönség előtti vetítésre alkalmas
helyszínek. A filmvetítésen kívül sok esetben közösségi
találkozásokra alkalmas terekkel (kávézók, kiállítóhelyiségek) is
rendelkeznek.
A mai kor trendje szerint a mozik több vetítőtermes
változatban, a szórakoztató és bevásárlóközpontok
kapcsolódó részeként vannak jelen. Veszprémben ilyen
létesítmény a Balaton Plaza komplexuma, mely egy több
termes multiplex mozinak is helyet ad.
A korábban említett Városi Művelődési Központban is
rendszeresen tartanak filmvetítéseket.

4.-28. ábra: Balaton Plaza
4.-27. ábra: Városi Művelődési Központ és Kabóca Bábszínház
4.-25. ábra: Eötvös Károly Megyei Könyvtár

A Városi Művelődési Központ és a Kabóca Bábszínház épülete
többfunkciós létesítmények, amely alkalmas színházi- és egyéb
előadások, kulturális rendezvények, valamint kiállítások
megtartására is.
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4.-29. ábra: Könyvtárak, művelődési házak és mozik

Ssz
1
2
3
4
5
6

Név
Dózsavárosi Könyvtár
Jutas ltp-i klubkönyvtár
Cholnoky ltp.-i Könyvtár
Március 15. úti Könyvtár
Eötvös Károly Megyei Könyvtár
Veszprém Megyei Levéltár

Hrsz
1623
2033/1
4273/84
3057/59
5040
3018/12

Város
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém

Cím
Szent István utca 73
Veres Péter utca 17
Rózsa utca 48.

MŰVELŐDÉSI HÁZAK

Ssz
1
2
3

Név
Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Gyulafirátóti Művelődési Ház
Kádártai Faluház

Hrsz
131
9411
2771/1

Város
Veszprém
Gyulafirátót
Kádárta

Cím
Táborállás park 1.
Hajmáskéri utca 2.
Győri út 58.

MOZIK

Ssz
1
2

Név
Cinema City Balaton Plaza
Városi Művelődési Központ

KÖNYVTÁRAK

Település
Veszprém
Veszprém

Hrsz
4020/2
131

Március 15. u. 1/a

Komakút tér 3.
Török Ignác utca 1.

Cím
Budapesti út 20
Táborállás park 1.

Férőhely
619
300
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5.

VESZPRÉM MJV GAZDASÁGA

5.1.

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ GAZDASÁGI
FEJEZETEINEK HÁTTERE

A
településfejlesztési
koncepció
az
önkormányzat
településfejlesztési elhatározásait, a város fejlesztésének
irányait rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal
jóváhagyandó dokumentum, mely alapot jelent a város
szerkezeti tervének elkészítéséhez.
A 2000-ben jóváhagyott ”Településfejlesztési koncepció”
gazdasági fejezetei az abban megfogalmazott szándék szerint
a város fejlődési dinamikájának feltárása nyomán
megfogalmazott értékválasztás és ennek mentén a tudatos
gazdaságfejlesztő politika célkitűzésének meghatározása
kívánt lenni.
Az eltelt 12 esztendő, valamint az az igény, hogy a város
felülvizsgálja koncepcióját, illetve kiegészítse az azóta
elfogadott szakpolitikai stratégiákkal és koncepciókkal,
lehetőséget teremt, hogy áttekintsük az elért eredményeket,
megvizsgáljuk és értékeljük a város fejlődése szempontjából
meghatározó külső, társadalmi- gazdasági adottságok
változását.
A szakértők felhasználták Veszprém város bérlakás
koncepcióját,
energetikai
stratégiáját
(2011),
vagyongazdálkodási irányelveit (2012), városmarketing
stratégiáját (2012), befektetés ösztönző stratégiáját (2010), a
településfejlesztési koncepció kiegészítését (2002) illetve az
Integrált Városfejlesztési Stratégiát (2008) és Gazdasági
Programját (2011).

5.-1. ábra: GDP/fő alakulása 2007 és 2010 között a vizsgált megyékben és
régióban (1000 forint/év)
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5.-3. ábra: Működő vállalkozások száma (db / ezer lakos)
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A megye gazdasági szerkezetében a szolgáltatások játsszák a
legjelentősebb szerepet, több mint 60%-át adva az éves GDPnek 2010-ben. Az ipar jelentősége országos viszonylatban
magasnak számít majdnem 30%-al, bár a régiós átlagtól (41%)
elmarad. Az iparszerkezet változatos képet mutat, a
bányászattól
az
alumínium-kohászaton,
gépiparon,
építőanyag-iparon, vegyiparon, élelmiszer és textiliparon át az
üveg, porcelán és bútorgyártásig szinte minden ágazat
képviselve van.
Az építőipar és a mezőgazdaság 5-5%-al járul hozzá a megye
GDP-hez, ami megfelel a régiós és az országos átlagoknak is.
(2. ábra)
5.-2. ábra: Ágazatok aránya a megye gazdaságában, 2010-ben (%)

5.2.

GAZDASÁGI HELYZETELEMZÉS

Veszprém városa a Közép-Dunántúli Régió egyik legnagyobb
kereskedelmi, szolgáltató, oktatási és ipari központja.
Veszprém megye az egy főre jutó bruttó hazai össztermék
szempontjából az országos mezőny 11. helyén szerepelt 2010ben. Az egy főre vetített összeg az országos átlagtól 30%-al,
míg a régiós átlagtól 20%-al marad el. (1. ábra)
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Amennyiben a vállalkozások gazdasági áganként történő
összetételét vizsgáljuk, láthatjuk hogy a szolgáltató szektor
játszik domináns szerepet (47%). A kereskedelem (15%) és a
közszolgáltatást nyújtó vállalakozások (11%) adják a következő
legnagyobb csoportokat. Ezt követi az építőipari (7%),
mezőgazdasági (6%), szálláshely szolgáltató, vendéglátó (6%)
illetve a feldolgozóipari (5%) vállalkozások száma. (4. ábra)
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5.-4. ábra: Vállalkozások száma gazdasági ágak szerint Veszprémben,
2010-ben

100%

A hatályos dokumentumok stratégiai részeit, prioritásait,
aktuális céljait és feladatait jelen településfejlesztési
koncepció készítése alatt szakértők figyelembe vették,
átvették, szintetizálták és aktualizálták.

A vállalkozási kedv Veszprémben jó, az 1000 főre jutó működő
vállalkozások száma a két régióbeli megyeszékhely társsal
összehasonlítva magasnak mondható, bár 2006 óta az érték
kevésbé mutat növekvő tendenciát, mint Székesfehérvár vagy
Tatabánya (3. ábra). 2010-ben a működő vállalkozások száma
10.572 volt, mely az elmúlt évek során nagy változást nem
mutatott.
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A működő vállalkozások nagyságrend szerinti kategóriák
szerinti bontása az 5. grafikonon ábrázoltak szerint alakult
Veszprémben. A vállalkozások között természetesen a 9 fő
alatt foglalkoztatott létszámmal rendelkező cégek aránya
dominál, 2010-ben ez a kategória 96%-os arányt mutatott
(7184 db). 2%-os arányt érte el a 10-19 fős létszámmal
rendelkező cégek száma (152 db), míg a nagyobb cégek aránya
összesen 2%-ot ért el, 250 fő feletti cég már csak 9 db volt a
városban a korábbi 10-12 db-bal szemben. Összességében
elmondható, hogy a vállalakozások száma az alacsonyabb
létszám-kategóriák felé tolódik el, a nagy cégek száma
csökkenőben van (5. ábra).
Veszprém gazdasági ereje meghatározó a megyében - a
legnagyobb száz cég harmada veszprémi. A 2012-es
összesítésből kiderül, hogy az ipar fejlődéséhez, nemzetközi
súlyának növeléséhez nagymértékben hozzájárulnak a külföldi
érdekeltségű vállalkozások. Kiemelkedő a külföldi tulajdonú
cégek előretörése az elmúlt egy-két évben úgy az árbevétel,
mint a vállalkozások eredményessége alapján.
Veszprém – többek között – kedvező képzettségi jellemzőinek
köszönheti, hogy városában a külföldi működő tőke jó
arányban van jelen, a legfajsúlyosabb foglalkoztatók és adózók
is közülük kerülnek ki. A legnagyobb cégek a következők:
Continental-Teves Kft., Valeo Auto-Electric Kft., Balluff
Elektronika Kft., Bramac Kft., Unilever, Laselsberger-Knauf Kft.,
Beurer-Hungária Kft., Pepperl és Fuchs Kft. Ugyanakkor a
városban a 250 fő fölötti munkavállalót foglalkoztató cégek
száma mindössze 11, akik az iparűzési adó fő befizetői.
Ágazati megoszlásban a környezetipar, az informatika, és a
logisztika a meghatározóak. A fenti cégek is javarészt a
műszaki-elektronikai tevékenységet, a „tiszta” ipart képviselik
- és nyugat-európai anyacégek tulajdonai. Tendenciaként
figyelhető meg, hogy folyamatosan fejlesztenek, és
kapacitásaikat is jelentősen bővítik. A vállalatok közül többnél
már a kutatás-fejlesztés is évek óta jelen van –
együttműködésben a Pannon Egyetemmel.

5.-5. ábra: Vállalkozások száma nagyságrend szerint Veszprémben

5.-7. ábra: Kiskereskedelmi üzletek száma (db / ezer lakos)
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A város a megye kereskedelmi központja, az összes
kereskedelmi egység mintegy 25%-a található Veszprémben.
Az üzletek száma az elmúlt tíz évben 1300 és 1500 között
váltakozott, 2009-ben csökkent le az állomány a
legalacsonyabb szintre, majd 2010-ben ismét visszaállt a
korábbi 1400 feletti értékre.
5.-6. ábra: Kiskereskedelmi üzletek száma Veszprémben (db)
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A Balaton és a Bakony közelsége Veszprém vendéglátó és
idegenforgalmi szektorára nagy hatással van. A vendéglátó
egységek száma, - kisebb megtorpanásokkal - fokozatosan
emelkedett 2010-ig. Az 1000 lakosra jutó egységek számát
tekintve azonban Veszprémet (0,6) már a megyei átlag (0,7)
alatt látjuk, míg Balatonalmádi illetve Balatonfüred messze
megelőzi a várost (15-25) ezen mutató esetében.
5.-8. ábra: Vendéglátóhelyek száma Veszprémben (db)
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Összehasonlítva a szomszédos régióbeli megyeszékhelyek és
az országos átlaggal, láthatjuk, hogy Veszprémben az 1000
lakosra jutó kereskedelmi egységek száma igen magas,
majdnem duplája a tatabányai átlagnak. Ugyanakkor az is
látszik, hogy a válságot követően az egységek száma újra
növekedni kezdett, vissza tudott állni a 2008-as szintre, ami
országos szinten nem sikerült. Erre vonatkoztatható görbe a
Székesfehérvárival mozog párhuzamosan.
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A kereskedelmi szálláshelyek vonatkozásában némileg hasonló
tendenciát lehet látni, mint az előzőekben. A szálláshely
állomány 2003-ban éri el a legmagasabb értéket (1500), majd
csökkenésbe kezd és 2008-ban mutatja a legalacsonyabb
szintet (740), ezután 2010-ben (a turistaszállások nagyobb
számú visszatérésével) ismét 1200 fölé emelkedett. A
szálláshelyek összetételében a turistaszállások 24%-al (498
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férőhely) vezetnek, majd a szállodák 20%-al (427 férőhely) és a
panziók következnek 14%-al (290). Hivatalosan kemping
férőhely a városban 2004 óta nincs, üdülőházak pedig 2002
óta képviseltetik magukat, csupán 70 férőhellyel.
Veszprémben továbbra is jellemzően nem nagy kapacitású,
hanem közepes és kisméretű egységek találhatók, amelyek
egyedi hangulatukkal, személyes jellegükkel külön minőséget
képviselnek.
A szálláshelyek kapacitáskihasználtsága 2010-ben közel 25%os
volt,
amely
a
korábbi
évek
drasztikus
kapacitásnövekedésnek köszönhetően 2008-2010 között
valamelyest csökkent. A szállásférőhelyek kihasználása
tekintetében elmondható, hogy a nagyrendezvények idején, a
hosszú hétvégéken, az Arénában rendezett vállalati-üzleti
rendezvények idején szűkösnek bizonyulnak, sőt a meglévő,
korlátozott kapacitás az Aréna jobb kihasználásának egyik
akadályozó tényezője is. Nagyobb számú férőhelyet biztosító
szálloda kialakítása ugyanakkor alaposabb üzleti, megtérülési
vizsgálatokat igényel, figyelembe véve a Balaton part e téren
nyújtott kínálatát. (Városmarketing Stratégia, 2010).
5.-9. ábra: Kereskedelmi szálláshelyek férőhelyeinek száma (db)
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5.-10. ábra: Kereskedelmi szálláshelyek férőhelyeinek száma (db/ezer
lakos)
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A városban az elmúlt évtizedben átlagosan 25-30.000 turista
töltött időt kereskedelmi szálláshelyen. A 2007 utáni
időszakban a vendégek száma megemelkedett, de ez még nem
tekinthető
állandó
tendenciának.
Az
ugyanakkor
megállapítható, hogy a kereskedelmi szálláshelyek
férőhelyének kiugró emelkedése alapvetően befolyásolta a
turisták számát is: míg 2008-ban még csak 824 férőhely állt
rendelkezésre, addig 2010-ben a szálláshely kapacitás 2096-ra
nőtt.
5.-11. ábra: Veszprém idegenforgalmi mutatószámainak alakulása 20002010
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Amennyiben a megyei és a Balaton parti kistérségekkel
hasonlítjuk össze a város idegenforgalmi teljesítményét, úgy
láthatjuk, hogy a fajlagos mutatókban Veszprém a megyei
átlag alatt teljesít. Balatonalmádi és Balatonfüred adatai több
hullámzást mutattak az elmúlt évtizedben, Veszprémben
viszont növekvő tendencia figyelhető meg 2007 és 2010
között.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Vendégek száma összesen a
kereskedelmi
szálláshelyeken
Veszprémben
Fő/1000
Fő
lakos
25 041
401
24 912
403
24 226
393
25 459
413
27 144
443
26 263
429
27 087
440
26 661
429
26 345
419
29 050
456
31 476
491

2010-ben 31.476 vendég 61.057 vendégéjszakát töltött el
Veszprémben, amely 1,9 napos rendkívül alacsony átlagos
tartózkodási időnek felel meg. 2008-2010 között a
vendégszám 19,5%-kal, míg a vendégéjszakák száma 23,9%-kal
emelkedett. A külföldi vendégszám mind mennyiségét, mind
pedig részarányát tekintve csökkenő tendenciát mutatott
2008-2010 között: 5,1%-os csökkenést követően a külföldi
vendégek részaránya a teljes vendégszám 25%-át teszi ki. A
külföldi vendégéjszakák számszerűleg nem (2,2%-os
növekedés), ugyanakkor az összes itt eltöltött vendégéjszakán
belüli részarányukat tekintve csökkentek (36-ról 30%-ra). Az
eltérő dinamikából következik az átlagos tartózkodási idő
növekedése 2,1-ről 2,3 napra, amely a belföldi átlagos
tartózkodási időnél magasabb.

Összes kereskedelmi
szálláshely
szállásférőhelyeinek száma
Veszprémben
Db/1000
Db
lakos
1 072
17
1 085
18
1 392
23
1 512
25
1 234
20
977
16
966
16
813
13
824
13
1 526
24
2 096
33

5.-12. ábra: Veszprém megye kutatás-fejlesztési mutatószámai 2005-2010
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A kutató-fejlesztő tevékenység Veszprémben az egyetemhez
és a helyi ipari cégekhez kötődik. 2010-ben 88 kutatóhelyen
összesen 1109 tudományos kutató fejlesztő tevékenykedett és
az összes kutatási ráfordítás a megyében 7,6 milliárd forintot
tett ki. A tendenciákat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a K+F
tevékenység a megyében stabil képet mutatott a vizsgált
időszakban. Regionális összehasonlításban egyértelmű
Veszprém megye vezető szerepe a régió tudományos
életében, mind a kutatóhelyek, a kutatói létszám és
ráfordítások területén. Kutatóhelyek tekintetében Veszprém a
7. volt a megyék rangsorában 2010-ben.
A megyeszékhely történelmi, geográfiai és egyéb - a városban
fellelhető - funkciói alapján regionális hatással bíró alközpont;
Székesfehérvár–Veszprém
pólustengely
tagjaként
csatlakozott a fejlesztések hat pólus-városához 2005-ben. A
fejlesztési tengely elképzelés szerint Veszprém város a Középdunántúli régióban Székesfehérvár társpólussal közösen alkot
fejlesztési tengelyt, amely tekintetében hét éves innovációs
gazdaságfejlesztési stratégia került megfogalmazásra.
40

VESZPRÉM MJV GAZDASÁGA

VESZPRÉM MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA - I. KÖTET, ADATGYŰJTÉS, HELYZETELEMZÉS

Veszprém nemzetközi versenyképességének növeléséhez
fontos a magasabb hozzáadott értékű tevékenységeket, az
innováció-orientált gazdaságfejlesztési folyamatokat fejlesztő
projektek elindítása, amelyek a Pannon Egyetem tanszékeivel
közösen kerültek megfogalmazásra.
1. Pannon Tudományos és Technológiai Ipari Park
A projekt célja a regionális gazdasági lehetőségeknek, a
vállalkozások K+F tevékenységének szélesítése, az egyetemiés privátszféra kutatási tevékenységében az együttműködés
erősítése, valamint az IT és környezetipar területén a
regionális tudományos- és tudásközpont kialakítása. A
gazdaságfejlesztés és befektetés-ösztönzés egyik fontos
eszköze az egyetemi kutatási és tudományos eredmények
adaptálása a gazdaság területére. A város tudományos
adottsága és regionális szerepénél fogva kiemelten kezelendő
a jövőben a repülőtér környezetében ipari- szolgáltató,tudományos tevékenységekre elhelyezésére alkalmas
területek betelepítése.
2. Innováció az információs technológiákban (Pannon
Egyetem projektje)
Az összefoglaló projekt 5 részletesen kidolgozott IT projektet
foglal magába: Informatikai Biztonsági Kutató-fejlesztő
Központ, Egészségügyi Informatikai Tudásközpont létrehozása,
Nano-, és Biotechnológiai Tudásközpont, Műszaki Informatikai
Tudás és Technológia Transzfer Központ, Korszerű Logisztikai
Rendszerek Fejlesztését Támogató Kutatási Központ.
3. "Ökopolisz” környezetfejlesztési
(Pannon Egyetem projektje)

központ

program

miatt, a projektek azonban az önkormányzat számára
változatlanul prioritást élveznek.
5.3.

MUNKAERŐPIACI HELYZETELEMZÉS

A KSH munkaerő-felmérési adatai (Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Munkaügyi
Központja
„MunkaerőGazdálkodási Felmérés Összefoglalója” 2012. I. Negyedév)
szerint 2011. évvégén a 15-74 éves korú népességből 161.100
fő volt gazdaságilag aktív a megyében, mely 0,7 %-kal több,
mint 2010. azonos időszakában. A gazdaságilag aktív
népességből 144.800 fő a foglalkoztatottak, 16.300 fő pedig a
munkanélküliek közé tartozott. A foglalkoztatottak száma
3.200 fővel magasabb, mint egy évvel ezelőtt, a
munkanélküliek száma ugyanakkor 2.100 fővel csökkent 2010.
azonos időszakához képest.
A megyei aktivitási arány 58,4 %, mely 2010. IV. negyedévéhez
képest 0,8 %-ponttal nőtt, és 2,2 %-ponttal meghaladja az
országos átlagot. Veszprém megye foglalkoztatási rátája 52,5
%-ot ért el, mely 2,3 %-ponttal magasabb az országos átlagnál,
és egy év alatt 1,5 %-ponttal emelkedett. A megye
munkanélküliségi rátája 12 hónap alatt 1,4 %-ponttal, 10,1 %ra mérséklődött, mely 0,6 %-ponttal kedvezőbb az
országosnál.
Veszprém megyében 2011. IV. negyedévben 76.700 fő állt
alkalmazásban, mely 1,2 %-kal magasabb, mint egy évvel
korábban.
5.-13. ábra: Munkanélküliségi ráta alakulása a vizsgált területen, 20082012
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A projekt célja a régió gazdasági társaságai számára olyan
szolgáltatás - és e szolgáltatásokhoz kapcsolódó
termékrendszer - kialakítása, amelyek az előbb ismertetett
technológia fejlesztési feladatok megoldását támogatják. A
világ legkorszerűbb prototípus készítő eszközeinek célirányos
alkalmazásával lehetőség nyílik arra, hogy költség-hatékony
módon egy adatelemzésre és adatbányászatra, egy
folyamatmodellezésre és elemzésre, és egy szabályozó
tervezésre
és
hangolásra
alkalmas
eszköz
és
szolgáltatáscsomag váljon elérhetővé, illetve konkrét K+F
minta-projektek is megvalósuljanak.
A pólus program elemei a tervezett időszak alatt nem
valósultak meg a pályázati támogatási rendszerek szűkössége

9

Az elmúlt évek gazdasági hatásai megmutatkoztak a
munkalehetőségek beszűkülésében és a munkanélküliek
arányának növekedésében is. Veszprém munkanélküliségi
rátája - az országos folyamathoz hasonlóan - azonban
csökkent 2009 és 2012 között. A városban a munkanélküliség
aránya a munkavállalási korú népességhez viszonyítva 2012
júliusában 5% volt. Ez a legalacsonyabb érték az elmúlt négy
évben, mely 2009-ben érte el csúcspontját 6% feletti értékkel.
Regionális összehasonlításban Veszprém igen előnyös
helyzetben van; a munkanélküliségi mutatószámok itt a
legalacsonyabbak, akár magasabb területi szinttel, akár
szomszédos megyeszékhellyel hasonlítjuk össze.
Veszprém megyében a szezonális hullámzás erőteljesebben
érvényesül, mint az ország legtöbb megyéjében. A megye
munkaerő-piaci helyzetének alakulását összességében pozitív
irányú változások jellemezték 2011-ben. A gazdasági válság
következtében 2009-ben még 21 ezer fő felett volt az
álláskeresők éves átlagos száma a megyében, mely 2011-re
17,5 ezer főre csökkent. 2011-ben az álláskeresők hónapról
hónapra kevesebben szerepeltek a regisztrációban, mint 2010ben, mely átlagosan 12,3 %-os (2500 fős) csökkenést jelent. Az
év során a szezonálisan érintett gazdasági ágak tavaszi és nyári
jótékony munkaerő felszívó hatása mellett, kedvezően hatott
az álláskeresők számának alakulására, hogy a foglalkoztatási
körzetek
mindegyikében
sokan
kapcsolódtak
közfoglalkoztatási programokba is.
A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők 2011. évi átlagos
száma (1.300 fő) 14,5 %-kal alacsonyabb volt a 2010. évinél és
- december hónapot kivéve - a fiatalok is rendre kisebb
számban szerepeltek a nyilvántartottak között, mint az előző
évben.
A megyében a csoportos létszám-leépítési törekvések 2011ben nem voltak meghatározóak. A bejelentett, csoportos
létszám-csökkentési döntésekben érintett létszám (178 fő) a
2010. évinek csak a 60 %-át éri el.

8

7

6

5

4
2008
Veszprém

2009
Veszprém megye

2010
Székesfehérvár

2011
Tatabánya

2012
Magyarország

Forrás: NFSZ, ECORYS grafika. Megjegyzés: a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú
népesség %-ában, évvégi adatok, 2012 júliusi adatok.

A nyilvántartott álláskeresők állománya 2011 decemberében
16.732 fő volt a megyében, amely 10,5 %-ponttal magasabb,
mint 2011. III. negyedévének végén. Az állástalanok 2011. IV.
negyedévi átlagos száma (16.168 fő) ugyanakkor 13,2 %-kal
alacsonyabb, mint 2010. utolsó három hónapjában.
A 2011. év végén, a megye gazdaságilag aktív népességének
10,4 %-a volt nyilvántartott álláskereső, mely a III. negyedév
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végi adathoz képest 1 %-ponttal emelkedett, de 1,6 %- ponttal
alacsonyabb, mint a 2010. év végén.

alakulása párhuzamosságot
változásával.

A 2011. évben a gazdaságilag aktív népesség átlagosan 1,5 %ponttal kisebb arányban volt állás nélkül, mint 2010-ben. A
nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népesség %ában mért átlagos aránya csökkenő tendenciájú (2009. 12,6 %,
2010: 12,3 %, 2011: 10,8 %).

5.-14. ábra: Személyi jövedelemadóra vonatkozó kistérségi adatok

A megye munkaerő-piaci pozíciója az eltelt egy évben nagyobb
mértékben javult az országos átlagnál. Az álláskeresők
gazdaságilag aktív népesség %-ában mért aránya alapján
Veszprém megye a 2011. év során, a főváros és a 19 megye
mutatóinak növekvő számsorában – február hónapot kivéve,
amikor a 7. volt – hónapról hónapra a hatodik helyen állt.
A város foglalkoztatási szerkezetében egyre növekvő a
szolgáltató (tercier) szektor aránya, a mezőgazdaság és az ipar
részesedésének csökkenésével egyidejűleg. Veszprém ezek
alapján a térségben a gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi,
irányító, szolgáltató és tanácsadó szerepeit tovább erősíti.
A gazdasági aktivitás kisebb hányadban függ a rendelkezésre
álló munkaerőforrás, azaz a demográfiai oldal alakulásától és
nagyobb mértékben attól, hogy a munkaerő alkalmassága
miként felel meg a piaci elvárásoknak.
A népesség elöregedésével a lakosság gazdasági aktivitása is
folyamatosan csökken. A megyében 1990-ben a
lakónépességnek minden második tagja volt aktív kereső,
amely a hatvanas évek szintjének felelt meg, amikor a nők
nagy része még nem vállalt munkát. A foglalkoztatási struktúra
már a nyolcvanas években módosult. Az átalakulás elsősorban
az ipart, az építőipart és a mezőgazdaságot érintette. Az
iparban dolgozók létszáma 14 %-kal, az építőiparban
egyharmadával csökkent. A mezőgazdaságban kevesebben
voltak a foglalkoztatottak, mint az évtized elején.
Megerősödött viszont a tercier szektor, ahol egynegyedével
bővült a dolgozói létszám. A műszaki foglalkozásúak
részesedése egynegyedről egyötödre mérséklődött, miközben
nőtt az egészségügyi, a kulturális és a pénzügyi területen
tevékenykedők aránya.
Az egy főre jutó személyi jövedelemadó alapját képező
bevételek szintje tekintetében a veszprémi kistérség a
megyén belül a legmagasabb értékkel rendelkezik, így 13%-al
múlja felül a megyei átlagot. Az elmúlt években a jövedelmek

A kistérség
neve
Veszprémi
Balatonalmádi
Várpalotai
Balatonfüredi
Ajkai
Zirci
Pápai
Tapolcai
Devecseri
Sümegi

A személyi
jövedelemadót fizetők
száma

mutat

az

országos

Személyi
jövedelemadó
alapját képező
jövedelem,
ezer forint

41 121
13 630
18 010
11 866
20 544
9 910
27 956
17 059
6 246
7 444

78 796 959
23 677 200
30 487 939
19 497 072
33 734 752
15 473 577
43 154 589
25 280 179
8 698 304
9 645 405

átlag

Egy adózóra
jutó személyi
jövedelemadót képező
jövedelem,
ezer forint
1 916
1 737
1 693
1 643
1 642
1 561
1 544
1 482
1 393
1 296

A
szomszédos
megyeszékhelyek
jövedelemszintjével
összehasonlítva a veszprémit, látható, hogy jelentős különbség
nincs, mindössze 4-5%-os eltérés tapasztalható. Az országos
átlagot Veszprém jövedelemszintje 2000-ben még 31%-al
haladta meg, ez az előny 2010-re már 4%-ra csökkent.
5.-15. ábra: Személyi jövedelemadó adtok

A kistérség
neve
Győri
Székesfehérvári
Veszprémi
Tatabányai
Magyarország

A személyi
jövedelemadót
fizetők száma

Személyi
jövedelemadó
alapját képező
jövedelem,
ezer forint

87 819
68 255
41 121
42 015
4 398 299

179 198 757
140 016 736
78 796 959
81 020 481
8 138 356 957

Egy fő adózóra
eső személyi
jövedelemadót
képező
jövedelem,
ezer forint
2 041
2 051
1 916
1 928
1 850

5.4.

A VÁROS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE

Az összehasonlításhoz és elemzéshez használt SWOT analízis a
helyzetelemzés egy rendszerben való áttekintésére,
összefoglalására szolgál, amely mozaikszó a S - strengths
(erősségek), W – weaknesses (gyengeségek), O –
opportunities (lehetőségek) és T - threats (veszélyek) betűkből
áll. Alkalmazása során felmérésre kerülnek a város erősségei
és gyengeségei, valamint a jövőbeli lehetőségei és a gazdaság
fejlődését akadályozó veszélyek. Erősségek és gyengeségek a
belső környezetből fakadnak, a jelenlegi helyzeten alapulnak
és lehet rájuk hatni. Ezek elemzésekor a „Hol állunk most?”
kérdésre lehet választ kapni. A lehetőségek és veszélyek külső
környezetből származnak, nincs közvetlen ráhatás. A jövőbeli
helyzetet az határozza meg, hogy képes- e a város
alkalmazkodni külső környezetéhez.
Erősségek: Veszprém térségi szerepe egyértelmű és erős.
Foglalkoztatási szerkezete kedvező, magas a diplomások
aránya. A gazdasági szektort modern iparágak, és jelentősebb
szerepet játszó kereskedelem képviselik. A Pannon Egyetem
erős szerepet vállal a város tudományos életében, az
innovációs folyamatok dinamizálásában. Veszprém turisztikai
kapacitásai jók, kulturális élete kiemelkedő a régióban.
Gyengeségek: a várost nem érinti autópálya vagy nagy
sebességű vasút, megközelíthetősége nem kedvező. Az
önkormányzat ingatlanvagyona lecsökkent, elaprózódott, így
az önkormányzati gazdaságfejlesztés területvásárlást igényel.
A veszprémi vendégforgalom elmarad a térségbeli
városokétól.
Lehetőségek: A gazdaság fejlődésének kulcsa a nemzetközileg
is versenyképes és elismert exportképes termékek és
technológiák előállítása, a város ezért érdekelt a
környezetbarát zöld-technológiák, illetve az egyetemi kutatási
potenciálra építő informatikai fejlesztések letelepítésében.
Jelentős előnyt jelenthet a 8. sz főút fejlesztése, külön szintű
forgalmi csomópontok kiépítése, távlatokban az M8 autópálya
megvalósítása, a Győr - Veszprém – Székesfehérvár –
Kecskemét gazdasági tengely további fejlesztése, illetve a
Boba-Veszprém-Székesfehérvár-Budapest vasútvonal emelt
sebességre történő fejlesztése és a meglévő repülőtér
fejlesztése belföldi és nemzetközi forgalom számára.
Önkormányzati tulajdonú ipari területek nagyobb ipari
befektetőket is vonzhatnak. Turisztikai fellendülés a
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vendéglétszám növekedését és a szállásférőhely-kapacitások
bővülését hozhatja.
Veszélyek: országos közlekedési infrastruktúra fejlesztések
elhúzódása rontja a város versenyképességét. H az egyetem és
a város között nem alakul ki a gyakorlatban megvalósuló
együttműködés, párhuzamos, vagy egymás hatását kioltó
folyamatok indulhatnak el. Iparági válság gyengíti a helyi
vállalkozásokat, csökkenti a foglalkoztatás szintjét és növeli a
szociális kiadások mértékét. A repülőtér tulajdonjogi
helyzetének rendezése elhúzódik, a fejlesztési potenciál
kihasználása elmarad.
5.4.1. Önkormányzati gazdálkodás
Pénzügyi gazdálkodás, adópolitika
A gazdaságfejlesztés egyik alapfeltétele a kiszámítható, stabil
pénzügyi háttér. Az önkormányzatok gazdálkodása
elválaszthatatlan az államháztartástól, annak egyik
alrendszerét jelenti. Az államigazgatás korszerűsítése során az
ágazati jogszabályok változása és első sorban az ÖTV tervezett
módosítása, az adórendszer további esetleges átalakítása az
önkormányzat pénzügyi szabályozását is várhatóan
befolyásolják.

A központi költségvetési források csökkenéséből következik,
hogy az önkormányzat saját bevételei, elsősorban a helyi
adókból származó bevételek felértékelődnek. Ennek ellenére a
jelenlegi gazdasági környezet miatt most adómérték
csökkentés nem javasolható. Ennek további javulása illetve
jelentős gazdasági potenciállal rendelkező vállalkozások
letelepedése,
a
sikeres
befektetés-ösztönzés
eredményeképpen és esetén érdemes csak az adók
nagyságrendjét felülvizsgálni.
Az Önkormányzat saját bevételeinek számottevő részét az
ingatlanértékesítésből származó bevételek jelentik. Törekedni
kell arra, hogy ezeket a bevételeket az Önkormányzat
fejlesztésekre, azok önrészeire fordítsa és ne működési
kiadások finanszírozására élje fel.
A költségvetési egyensúly biztosításához nem elégséges a
bevételek növelése, szükséges a kiadási oldal csökkentése is. A
költségvetés legjelentősebb kiadási tétele az önkormányzati
intézményrendszer
fenntartása.
Ennek
érdekében
folyamatosan felül kell vizsgálni az Önkormányzat
intézményeinek gazdasági önállóságát, az önálló és részben
önálló intézmények gazdasági területen foglalkoztatottak
létszámát. Emellett az Önkormányzat szakáganként áttekinti
az intézményrendszerben rejlő megtakarítási lehetőségeket.

A központi költségvetési források további csökkentése
következtében az önkormányzat saját bevételei, ezen belül a
helyi adókból származó bevételek növelése kiemelkedő
jelentőségű. Az építményadón belül a nem lakás céljára
szolgáló építmények adója 1.100 Ft/m², gépjárműtároló
esetén 350Ft/m², az idegenforgalmi adó esetében pedig 400
Ft/vendégéjszaka az adó mértéke, míg a magánszemélyek
kommunális akója átlagosan 8666 Ft.. Az építményadó
esetében 2013-ban 63,87 %-os, míg az idegenforgalmi adónál
85,12% a beállás mértéke.

A vagyongazdálkodás szűken vett értelmezés szerint a nem
önkormányzati alapfeladat ellátását szolgáló vagyonelemekkel
kapcsolatos bevételszerző tevékenységet, illetve ezek
értékesítését jelenti, a tágabb értelmezés szerint az
önkormányzati gazdálkodás komplex, átfogó tevékenység, ami
magában foglalja a teljes vagyonelemekkel való gazdálkodást
is. A vagyongazdálkodás célja az önkormányzati célokhoz - a
feladatellátáshoz – szükséges feltételek biztosítása.

A 2008. év óta a város gazdasági potenciálja növekedett. Ez
elsősorban az itt hosszabb ideje letelepedett és stabil
gazdálkodást folytató ipari nagyvállalatok érdeme. A gazdasági
válságra időben kerestek megoldási lehetőséget, amit az
állandó alkalmazottaik létszámának minimális csökkentése
mellett értek el. Az elkövetkező időszak gazdasági kilátásai
javulóak, bár továbbra is számítani lehet a kisebb vállalkozások
jelentős fluktuációjára. A befektetés-ösztönzés területén csak
a helyi adóról szóló többször módosított 1990. évi C.
törvényben foglalt kedvezmények érvényesíthetők.

Az
önkormányzati
vagyongazdálkodás-és
hasznosítás
szabályait a 22/2010 (VI.28) rendelet tartalmazza. A
tulajdonosi döntések a vagyonrendelet szabályozása szerint
megoszlanak a Közgyűlés, a Tulajdonosi Bizottság és a
polgármester között. A vagyongazdálkodási irányelvekről a
Közgyűlésnek évente, a költségvetési koncepciót megelőzően
kell döntenie. A Tulajdonosi Bizottság a költségvetés
elfogadását
megelőzően
elfogadja
a
tárgyévi
ingatlanértékesítési tervet, mely alapján tervezhető az
ingatlanértékesítésből származó bevétel. Az önkormányzati

Vagyongazdálkodás

vagyongazdálkodás feladatai megoszlanak a Polgármesteri
Hivatal és a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. között.
Az önkormányzat forgalomképes vagyonába tartoznak
mindazok az ingatlanok és ingó dolgok, amelyeket a törvények
vagy önkormányzati rendeletek nem soroltak a törzsvagyonba,
például:
•

lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek

•

mezőgazdasági, ipari épületek,

•

építési telkek,

•

belterületi földterületek, külterületi termőföldek

•

részvények, részesedések stb.

Az ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartása szerint 425 db
(2010.09.30-i állapot), összesen 5.250.735.000,- Ft könyv
szerinti értékű forgalomképes ingatlannal rendelkezik az
Önkormányzat.
A nem lakáscélú ingatlanvagyon (irodák, üzlethelyiségek,
garázsok, műhelyek, raktárak, szabad területek) bérbeadása,
valamint értékesítése a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
feladata, melyet a vagyonrendeletben meghatározott
előírások szerint végez. Ezen kívül az ingatlanüzemeltetési
tevékenység során a napi működtetés, ellenőrzés, saját erős
karbantartás, takarítás mellett feladatuk a nagyobb volumenű
javítások, felújítások beruházások megrendelése, a kivitelezés
ellenőrzése és a munkák átvétele is.
A költségvetés egyik jelentős saját bevételi forrása az
ingatlanértékesítésből és bérbeadásból származó bevétel:
2007,2008,-2009, 2010 években az ingatlanértékesítésből
származó bevétel: 97.796 eFt, 853.049 eFt, 160.524 eFt,
395.917 eFt, míg a bérbeadásból származó bevétel: 60.627
eFt, 63.978 eFt, 57.126 eFt, 54.812 eFt.
Az értékesíthető ingatlanok köre leszűkült, ezért a
továbbiakban csak tudatos, átgondolt vagyongazdálkodással
lehet biztosítani egyidejűleg a költségvetés számára
nélkülözhetetlen bevételt és csak olyan esetben lehet indokolt
az eladás, ha az a város jövője szempontjából hasznos
fejlesztést alapoz meg. A vagyongazdálkodási irányelveknek
megfelelően ingatlanfejlesztési célként kell meghatározni azt
is, hogy célirányos területcserékkel és vásárlásokkal törekedni
kell a későbbi fejlesztésekhez alkalmas, nagyobb földterületek
megszerzésére. Önkormányzati tulajdonú ipari ingatlanok
43

VESZPRÉM MJV GAZDASÁGA

VESZPRÉM MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA - I. KÖTET, ADATGYŰJTÉS, HELYZETELEMZÉS

bővítése, ipari park kialakítása (déli intézményközpont,
repülőtér melletti terület) a gazdasági program egyik
prioritása lehet.
A város saját célú fejlesztései érdekében meg kell vizsgálni, hol
várható az ingatlanok felértékelődése, vagy megfelelő
szabályozással
hol
célszerű
területeket
fejlesztési
szempontból, területfelhasználási- és szabályozási döntésekkel
előnyös helyzetbe hozni és ott kell törekedni ingatlanok
megszerzésére. Ezt követően lehet az említett szabályzásokat
elvégezni.
Az Önkormányzat, mint tulajdonos a bérelt ingatlan (üzlet)
funkciójának kijelölésével, a bérleti díjak kialakításával, esetleg
az első időszakban díjkedvezménnyel befolyásolhatja a
belváros, mind az itt élők, mind az ide látogatók számára
vonzó képének kialakítását. Ezzel a lehetőséggel élni kell,
összhangban a belvárosi rehabilitációs programmal.
Üres helyiségek esetében a vagyonrendelet lehetőséget
biztosít nem piaci alapú hasznosításra, amelynek keretében
közfeladatok ellátása érdekében társadalmi szervezetekkel
ingyenes haszonkölcsön szerződés megkötését teszi lehetővé.
A törvény alapján ingyenesen önkormányzati tulajdonba
adható állami tulajdonú területek megszerzése folyamatos
feladat.
Fontos alapelv, hogy a vagyongazdálkodásból származó
bevételt, vagy annak egy részét a vagyon értékének
megőrzése érdekében szükséges visszaforgatni.
Lakásgazdálkodás
1993 óta a bérlakások zöme értékesítésre került (4749 db-ról
indult, összes bevétel: 625 millió Ft). 2011-ben 168 db
bérlakással rendelkezett az Önkormányzat, melyből 102
szociális, 24 költségelvű, 42 piaci alapon bérbe adott. Nincs
köztük
telepszerűen
elhelyezkedő
A
bérlakások
üzemeltetésével illetve családi házak építésére alkalmas telkek
előkészítésével (Aranyos-völgyben és Jutas-pusztán) a
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt foglalkozik.
Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendeletet
felülvizsgálata 2008-ban megtörtént, az Önkormányzat
megemelte a támogatás mértékét, és könnyített a hozzájutás
feltételein, amelyet a jövőben is fenn kíván tartani.

Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás állomány 200 db
alá csökkent, és így nem képes kielégíteni a keresletet.
Különösen a szociális bérlakások iránt mutatkozik a
lehetőségeket jóval meghaladó lakossági igény.
A bérlakás állomány esetleges növelésére meg kell találni a
költségvetés lehetőségeihez mért megoldást, ezért meg kell
vizsgálni egy életjáradék program bevezetésének lehetőségét
is. Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének
mértékéről, a külön szolgáltatási díjakról, ezek megfizetésének
módjáról szóló rendelet felülvizsgálatát érdemes folyamatosan
elvégezni.
Az önkormányzat törekszik minden pályázati lehetőséget
felhasználni városrehabilitációs projektek elindítására, illetve
folytatására, mind a belvárosban, mind lakótelepi
városrészekben az aktuális IVS-ben meghatározott
akcióterületeken.

elképzeléshez, hogy Veszprém a tágabb térségének
innovációs, oktatási és kulturális központja kíván lenni.
Célszerű figyelemmel kísérni a már Veszprémben működő
befektetők véleményét, észrevételeit, kritikáit, és ezek alapján
érdemes változásokat foganatosítani.
Veszprém dinamikus és fenntartható fejlődése számára
kiemelten fontos, hogy a helyi KKV-k egyre jobban
megerősödjenek, javítsák piaci pozícióikat, valamint olyan
befektetéseket valósítsanak meg, amely a vállalkozások egyéni
érdekein kívül az itt élőket – új munkahelyek létesítése, a
foglalkoztatottak jó színvonalú bérezése – és a kapcsolatban
álló más vállalkozásokat is szolgálja. A helyiek mellett viszont
szükséges olyan tőkeerős hazai és külföldi vállalkozások
bevonása, letelepítése és ösztönzése, amelyek szintén
hozzájárulhatnak a város és térsége fejlődéséhez.
5.-16. ábra: Kereskedelmi szálláshelyek

Önkormányzati gazdaságfejlesztés
A város szempontjából elsősorban a termelő munkahelyek
körének a szélesítése és az innovációs kapacitásokkal
rendelkező cégek bevonzása a cél. Az ösztönzés elsődleges
eszköze pedig az iparűzési adó mértékének a csökkentése,
erre ugyanakkor csak akkor nyílik lehetőség, ha egy újabb
multinacionális vállalat kerül be az adófizetői körbe.
Fontos szempont, hogy a város rendelkezzen összefüggő ipari
beruházásokra alkalmas területekkel, amelyeket egy kedvező
áralku mellett fel tud kínálni a befektetők számára a
munkahelyteremtés érdekében. A regionális gazdaság
szerkezetében végbemenő változások a tudásigényes és
kvalifikáltabb munkaerőt igénylő ágazatok letelepedése és a
magas szintű szolgáltatások bővülése irányába mutatnak, mely
igényt a Pannon Egyetem és a helyi szakiskolák egyre inkább ki
tudnak elégíteni. Így kialakulhat egy olyan potenciál, amit a
város sikerrel tud a befektetői kör felé felmutatni. Ehhez
ugyanakkor a megfelelő marketing és tájékoztató munka is
szükséges, ezt a feladatot pedig a Pro Veszprém Kft látja el.
Veszprém
gazdasági
víziója
szerint
minőségi
munkahelyteremtésre van szükség, hogy az egyetemisták egy
része a városban maradjon, ide lehessen vonzani az
értelmiségieket és a magasan képzett munkaerőt, erősítve
ezzel Veszprém regionális szellemi központ szerepét. A város
egyértelműen érdekelt a Pannon Egyetemhez köthető kutatásfejlesztési projektekben, melyek illeszkednek ahhoz az
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5. - 17.ábra: Kereskedelmi szálláshelyek

HOTELEK

Ssz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Név
Jade Hotel
Betekints Hotel és Étterem
Gizella Hotel és Étterem
Hotel Garni
Hotel Veszprém
Tapó Fogadó és Királyi Étterem
Villa Medici Hotel és Restaurant
Hotel Historia és Historante
Hotel Magister
Oliva Panzió Étterem
Boutique Hotel Malomkert
Ezüsthíd Hotel

Irsz.
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200

PANZIÓK

Ssz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Név
Árpád Panzió és Étterem
Kádárta Vendéglő - Panzió
Gyarmati Panzió és Apartmanház
RI-KO Hotel
Fenyves Panzió és Egyetemi Kollégium
Völgyikút Szabadidőközpont Panzió
Éllő Panzió
Péter Pál Panzió és Söröző
Promedicum Fogászat és Panzió
Rózsa Panzió, Vendégház
Fogad6lak
Diana Panzió és Vadásztanya
Baláca Panzió
Erdei Vendéglő és Panzió
Két Lotti Villa Gyógypanzió

Irsz.
8200
8411
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8411
8411
8200
8200
8200
8200

VENDÉGHÁZ

Ssz
1
2
3
4
5
6
7

Nev
Hársfa Vendégház
Biotourist Vendégház
Erdei Vendéglő, Panzió
Füzesi Vendégház
Kabhegyi Vadászház
Szent István Pihenőház
Erdei Motel és Camping

Irsz
8200
8200
8200
8412
8200
8200
8200

Nev
Pannon Egyetem - Központi Kollégium
Erdei Motel

Irsz
Telepules
8200 Veszprém
8200 Veszprém

EGYÉB

Település
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém

Cím
Korona köz 3.
Veszprémvölgyi u. 4.
Jókai u. 48.
Jutasi út 13.
Budapest út 6.
Pajta u. 19.
Kittenberger u. 11.
Toborzó u. 11-13.
József Attila u. 34/A
Buhim u. 14-16.
Fenyves utca 15
Korona köz 1.

F.h.
33
75
48
21
176
53
56
27
800
25
40
60

Konf.kap
30
200
150
0
0
40
150
50
240
45
100
0

Település
Veszprém
Kádárta
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Kádárta
Kádárta
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém

Cím
Külső Kádártai u. 4.
Külső-Kádártai út 9.
Füredi út 27.
Haszkovó u. 20.
Halle u. 3.
Kopácsi u. 2.
József Attila u. 25.
Dózsa György u. 3.
Nárcisz u. 2.
Győri u. 13.
Kenderföld u. 31.
József Attila u. 30.
Baláca sor 21.
Kittenberger Kálmán u. 12.
József Attila u. 21.

F.h.
39
20
26
16
87
18
35
41
12
14
7
23
35
14
21

Konf.kap
50
0
15
0
20
170
25
40
0
0
0
0
0
0
20

Telepules
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Gyulafirátót
Veszprém
Veszprém
Veszprém

Cim
Hársfa u. 28.
Rózsa u. 21/A
Kittenberger út 12.
Füzesi u. 49.
Jutasi u. 10.
Kinizsi u. 35.
Kittenberger út 14.

F.h.
6
17
14
4
20
24
120

Cim
Egyetem utca 12.
Kittenberger Kálmán u. 14.

F.h.
500
65

Kategória
3 csillag
4 csillag
3 csillag
3 csillag
2 csillag
3 csillag
4 csillag
4 csillag
diákhotel
3 csillag
3 csillag
3 csillag

Konf. kap.
500
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5.5.

ZÖLDFELÜLET-GAZDÁLKODÁS

2008 évtől a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
megbízása alapján a „VKSZ” Zrt. látja el Veszprém város
parkfenntartási és egyéb városüzemeltetési feladatait. A
tevékenység zömét saját dolgozói létszámmal, saját –erő- és
munkagép, továbbá eszközállománnyal látják el. Az
alvállalkozók bevonására csak a dömpingmunkaként végzendő
fűnyírások, kaszálások, illetve egyes speciális munkák (idős,
veszélyes
fák
kivágása,
ágazása,
vadgesztenyefák
növényvédelmi permetezése) végzése esetén kerül sor. A
rendszeresített zöldterület-takarításon túl, 5 fő munkavállalót
foglalkoztatnak azzal a céllal, illetve feladattal, hogy naponta,
folyamatosan járva a várost, összeszedjék a zöldfelületen
éppen fellelt szemetet, s megakadályozzák a hulladék
esetleges felhalmozódását.
A közszolgáltató által fenntartott zöldfelületeket az alábbi
táblázat tartalmazza:
5.-18. ábra: A kertészeti körzetek zöldfelületeinek összesítő adatai,
Veszprém, 2012.
Városrészek
1. Jutasi
lakótelep
2.a. Cholnoky
városrész
2.b. Újtelep
3. Füredidomb
4. Hóvirágtelep,
Egry ltp.
5.
Jeruzsálemhegy
6. Dózsaváros
7. Belváros
8. Kádárta
9. Gyulafirátót
10. Külterjes
MINDÖSSZESEN

Gondozandó zöldfelületek
Gyep (m2)
Fa =db)
Cserje (m2)
453 066
5 425
5 435

Virág (m2)
190

251 780

3 690

3 542

140

37 490
154 992
291 608

2 466
1 415
4 205

1 652
1 699
7 417

0
0
0

46 536

1 307

2 013

0

245 196
52 535
97 419
64 342
21 956
1 716 920

2 166
1 709
1001
1 141
0
24 525

4 028
12 324
675
194
0
38 979

0
1 996
0
45
0
2 371

Forrás: Veszprém MJ Város Önkormányzata

közé tartoznak a gondozatlan fák, facsoportok, fasorok
szakmai, balesetveszély-elhárítási feladtai, illetve lakossági
kívánalmaknak megfelelő metszési munkái.
Az önkormányzati tulajdonú park- és véderdők (Fenyves utcai,
Sólyi utcai erdők) kezelése (kaszálás, takarítás, veszélyes fák
kivágása) speciális erdészeti szaktudást igénylő feladatot
jelentenek. Az önkormányzat a szűkös anyagi keretek ellenére
igyekszik biztosítani az erdőterületeinek fenntartó kezelését.
Az önkormányzat erdőtelepítési programot folytat, a
Kittenberger Kht. által igénybe vett erdőterületek
kompenzációjára. A csererdősítésekhez kijelölésre került közel
15 ha, erdőtelepítésre alkalmas terület. Az erdőtelepítések
2010 óta folyamatosan zajlanak. Az önkormányzat tervbe
vette energetikai célú faültetvények telepítését a
tulajdonában álló területeken. Az alkalmas földrészletek
kijelölése folyamatban van.
A város közterületein jelenleg 1450 db pad található. Az
állapot felmérés és a fényképes nyilvántartás elkészítése még
a tavasz folyamán megtörtént. A Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elfogadta a VKSZ Zrt. ötéves
szakmai programját (215/2008 VFKB határozat) a
városrészekbe tervezett pad megszüntetetések, cserék,
pótlások, új kihelyezések tekintetében.
A játszóterek üzemeltetésével 2008 év április elsejétől bízta
meg a VKSZ Zrt.-t a Polgármesteri Hivatal. Feladat a szerződés
szerint az új építésű játszótereken a szemrevételezéses,
operatív és éves főellenőrzések, valamint a kötelező
szabványossági ellenőrzések elvégzése, dokumentálása,
továbbá az ütéscsillapító felületek lazítása, szemétszedés,
balesetveszély elhárítása, kisebb hibák azonnali javítása, sérült
játszóeszközök javítása, cseréje az üzemeltetési keret által
lehetővé tett összeg erejéig.
A régi építésű játszótereken és a labdapályákon a heti
szemrevételezéses ellenőrzés és a balesetveszély elhárítása
ugyanúgy a feladat részét képezi, mint az új játszótereken.

A zöldfelületek a szükséges kezelés intenzitásától függően
belterjes 1., 2., 3. és külterjes fenntartási kategóriákba vannak
besorolva.
A város közterületein mintegy 24 500 faegyed él. A kivágott
fák visszapótlása folyamatos, ezen kívül ún. fasor
rekonstrukciók keretében zajlik az állomány megújítása. A
fákkal (elsősorban a sorfákkal) kapcsolatos munkavégzéshez
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6.

VESZPRÉM MJV VÁROSSZERKEZETE

6.1.

A VÁROS TERMÉSZETFÖLDRAJZI JELLEGZETESSÉGE

Veszprém térsége a Bakony déli szegélyén, a Balatonfelvidék északi határán helyezkedik el. Földtani szempontból
többnyire mély talajvízű, dolomitos terület, amelyen – a
magasabban fekvő részeken – sötét színű erdőtalajok, barna
erdőtalajok,
a
mélyebben
fekvő
területejen,
patakvölgyekben réti talajok képződtek. A térség talajaira a
vályog-kötöttség jellemző.

A Zólyomi B. féle természetes növénytakaró térképen a térség
az illír (molyhos) tölgyesek birodalma, helyenként cseres
foltokkal. A terület éghajlata illetve morfológiai adottságai okán
a térségben a szubmontán bükkösök nem lelhetők fel.
6.3. ábra: Veszprém növénytakartsága

A „MÉTA” program keretében történt országos felmérés
szerint, a vizsgált térségben a természetközeli növényzettel
való borítottság 30-50%. A területen erdőgazdálkodás mindig
volt, így az állományok összetétele korszakonként változott.
Így a kimutatott természetközeli állomány-arány jónak
mondható.
6.4. ábra: Veszprém növényborítottsága

6.1. ábra: Talajviszonyok

6.1.1. Felszínborítási adatok
Veszprém természetföldrajzi jellemzésére szolgál a CORINE
Land Cover (CLC) adatbázis, ami európai szinten
összehasonlítható felszínborítási adatokat nyújt. A CLC
legkisebb térképezett folt mérete 25 hektár, a legkeskenyebb
térképezett vonalas elem (pl. út, folyó) szélessége 100 méter.
A
felszínborítási
adatbázis
előállítása
űrfelvételek
számítógéppel segített vizuális interpretációjával történt. Az
űrfelvételek értelmezéséhez kiegészítő adatokat (elsősorban
topográfiai térképeket és légi fényképeket) használtak fel,
továbbá a feldolgozás fontos eleme volt a terepbejárás, mind
a problémás esetek tisztázása, mind az általános ellenőrzés
szempontjából.

(Forrás OMSZ)

Növényföldrajzi szempontból Veszprém a magyar
flóratartomány (Pannonicum), magyar középhegységi
flóravidék
(Matricum),
Vértes-Bakony
flórajárásába
(Vesprimense) tartozik.
6.2. ábra: Veszprém növényföldrajza

(Forrás OMSZ)

(Forrás: Zólyomi Bálint)

A felszín borításának jellemzésére standard módszertant
dolgoztak ki. Ennek része a 44 osztályt tartalmazó
nómenklatúra, amelyet az alábbi öt fő csoportba soroltak:
(1) mesterséges felszínek
(2) mezőgazdasági területek
(3) erdők és természetközeli területek
(4) vizenyős területek
(5) vizek
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6.5. ábra: Veszprém felszínborítás vizsgálata

6.1.2. Veszprém domborzata
Veszprém és környéke nagyon változatos domborzattal
rendelkezik. Északról a Bakony hegység délről a Balatonfelvidéki hegyek, keletről a sík Mezőföld határolja.
„István, Gizella ősi vártán, mögöttünk völgyhíd: kőszivárvány.
Bakony szeléből – álmodni se mernéd – arany harangszó
hímez, misekelmét. Itt a domb a völgybe, völgy a dombra, kis
utcák szöknek kővadonba. Tágas terek sikátorok felett,
földszintbe fúl hegymászó emelet. Fűzsuttogás a locska
Séden.” Ekképpen emlékezik a város fekvéséről Kemény Géza,
Veszprémi anziksz című írásában.
A „hét domb városának” is nevezik természeti adottságai
miatt. Városszerkezetét a dombok és völgyek természetes
adottságai határozzák meg és tagolják részekre. A változatos
morfológiai viszonyok a városszerkezetet jelentősen
determinálják.
Azzal kapcsolatban, hogy melyik az a hét domb, különböző
hagyományok és vélekedések maradtak fenn. A kérdés
földrajzi szempontból nem tisztázható, a Várhegyen és a
Kálvária-dombon kívül a többi térszíni forma csak a Séd
völgyéből látszik „dombnak”, valójában azok a Veszprémifennsík részei.
A Veszprémi-fennsík a balatoni lejtővidék felé emelkedő 250300 m magas, kissé egyenetlen felszínű, de általában egy
magasságú fennsík, amelyet medencék és völgyek szakítanak
meg. A hazai megyeszékhelyek közül Veszprém a legmagasabb
tengerszint feletti magasságon fekszik, felszíne átlagosan 260
méteren terül el.
A Séd patak kanyargós medre darabolja fel a várost különböző
részekre, amelyek között a kommunikáció a mélyvonulatok
miatt nehézségekbe ütközhet. A városon belül nem ritkák a
30-40 méteres szintkülönbségek sem.
A Séd patak a Bakonyban ered és a Devecseri-árokba folyva éri
el Veszprémet, ahol keleti irányban, a Veszprémvölgyben,
majd a Várhegyet megkerülve és éles kanyart leírva észak felé,
az Aranyos-völgyben halad tovább. A várost elhagyva ismét
keletre fordul, a Mestercsatornán keresztül átfolyik a Sárréten,
majd Cecénél torkollik a Sárvízbe. Veszprémben 12 közúti és
egy vasúti híd épült fölé (közöttük a legismertebb Szent István
völgyhíd).
A Séd patak városon belüli szakasza a Veszprémvölgyön és a
Fejes-völgyön halad keresztül. Természetes vízparti
élővilágával és majd ezer éves történelmi múltjával a város
egyik legszebb és legkedveltebb része.
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A völgy körülöleli a középkori várat és a Benedek-hegyet,
amely 40 méter magas dolomitsziklán emelkedik a többi
városrész fölé.

6.2.

A város karakteres magaslatai a Várhegy és Benedek-hegy
mellett, a Csatár-hegy és a Gulya-domb.

A Veszprémi-fennsík és a Balaton-felvidék határán található
Európa jelenleg ismert legrégebbi (35 ezer éves) vörösfestékbányája. Paleolitikus leleteket találtak a mai Almádi út és a
Füredi út közötti térségben.

A középkori városmag területén jelentős szintkülönbségeket
átfogó, meredek utcákat találunk, de a külső lakóterületek
tájai lankásak, síkvidéki jellegűek, amelyeket a Séd patak
vízgyűjtőjéhez tartozó kisvíz-folyások, árkok és völgyek
tesznek változatossá.
6.6. ábra: Veszprém domborzati modellje

A VÁROS FEJLŐDÉSTÖRTÉNETÉNEK FŐBB ÁLLOMÁSAI

Ekkor indult meg a vár körüli szegek és a korábban lakatlan
területek (Jeruzsálemhegy, Dózsaváros, Cserhát) betelepülése.

A kezdetek kezdete
6.7. ábra: Középkori városrészek, 1986

Kutatások bizonyítják, hogy az i.e. 5. évezredben nagy
kiterjedésű neolitikus település állt a mai Újtelep nevű városrész
nyugati részén. A rómaiak a mai Gyulafirátót területén építettek
villát, más jelentős tevékenységről nincsenek adatok,
valószínűleg nem telepedtek meg a város területén, mert a
várhegyen fekvő falut ekkor még mindig őslakosok lakták.
Veszprém vára egyike a legkorábbi várainknak, Géza korában
már biztosan létezett. Anonymus megemlíti a Gesta
Hungarorumban. „Szalók apja, Ösübü, meg Örkény apja, Őse
továbblovagolva a Balaton vize mentén, elérkeztek Tihanyhoz,
majd miután ott a népeket meghódították, tizennegyed napra
bejutottak Veszprém városába.”
A középkori város
A hagyomány szerint Veszprém öt dombra épült, ám
valószínűbb, hogy a völgyekben, illetve a lejtőkön való
megtelepedés időben megelőzte a magaslatok beépülését,
mivel azok jobb vízellátottsággal rendelkeztek, illetve a
kereskedelmi utak inkább a völgyekben haladtak – amennyire ez
lehetséges volt.
A vár körüli, kezdetben önálló települések („szegek”) a középkor
végére váltak Veszprém városrészeivé. Kereskedelmi útvonalak
mentén, illetve az oda vezető lejtőkön jöttek létre; templomaik
és temetőik a dombok tetején kaptak helyet.

A 19. – 20. század, a mai város kialakulása

A középkori városrészek felsorolás szinten a következőek:
Szentmiklósszeg,
Szentmargitszeg,
Szentkatalinszeg,
Szenttamásszeg,
Sárszeg,
Szentivánszeg.
Az
említett
településmagoktól elkülönülten, a Séd-völgy nyugati részén
kapott helyet az 1020 körül alapított Szűz Mária Apácakolostor.
A szegek területi eloszlását a következő ábra szemlélteti.

Felélénkült a kulturális élet, polgári egyesületek, olvasókörök
alakultak. A növekvő városi bevételekből szociális
intézményeket építettek (1829 Városi Betegház, 1828
árvaház).

A török háborúk idején - a vár kivételével - valamennyi
település-rész elpusztult, így a középkori és újkori városrészek,
illetve elnevezésük között folytonosságról nem beszélhetünk.
A török időket két középkori épület élte túl: a Tűztorony és a
Gizella-kápolna. A vár mai barokk külseje a 18. századi püspöki
és káptalani építkezések során (1723-1782 körül) alakult ki.

A 19. század elejét békés fejlődés jellemezte, így a város a
Közép-Dunántúl kereskedelmi központjává vált, lakossága meg
hatszorozódott, a század közepén elérte a 14 ezer főt.

Vasútvonal csak 1872-ben épülhetett (Székesfehérvár –
Veszprém – Szombathely), amelynek helyi állomása a
városközponttól több kilométerre, Jutasnál épült meg. Ennek
következtében a város korábbi meghatározó kereskedelmi
szerepe megszűnt, ezért stagnálás következett be.
Az 1930-as években számottevő hadiipar is települt a városba.
1930-ban Veszprém megyei városi címet kapott. 1937-re
készült el a városon átvezető országos főútvonal (8. sz. főút)
Székesfehérvár és az osztrák határ között.
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Az útvonal részeként épült meg az ország egyik legnagyobb
viaduktja, a Szent István völgyhíd.
1950-es
években
folytatódott
az
iparosítás,
a
kutatóintézetek és az egyetem építésével párhuzamosan. A
város lakossága háromszorosára nőtt, nagy lakótelepek
jöttek létre „új városközpontokkal”. A 8-as főút növekvő
forgalmát a várost elkerülő útgyűrűre terelték, majd
megkezdődött a városon belüli belső útgyűrű építése,
amelynek északra eső, kelet-nyugati irányú szakasza még
nem készült el.. Veszprém 1990-ben vált megyei jogú
várossá.
6.8. ábra: Veszprém lélekszámváltozása

Év
1500
1700
1785
1847
1885
1910
1961
1980
1990
2001
2013

Népesség (fő)
kb. 1.500
kb. 2.600
7.082
kb 14.000
12.002
14.792
26.780
53.942
63.867
62.851
60.876

6.9.-6. 10. ábra: Veszprém látképe a viadukt megépítése előtt és után

6.3.

A VÁROS VÁROSSZERKEZETI JELLEMZŐI

A hálózatok és az általuk kiszogált területek egymást generálva
fejlődnek és egyik sincs a másik nélkül. Veszprém egyik meghatározó szerkezeti eleme a Séd patak, amely alapvetően természeti eréjénél fogva visszahat a város egész területi és
hálózati szerkezetére. Veszprém mindennapjaiban, a területek
közötti kapcsolattartásban vagy éppen azok elkülönülésében
meghatározó szerepe van a vízfolyások által vájt völgyhálózatnak.
A várostest a korábban folyó, ma már inkább patak mentén
indult fejlődésnek. A hozzá legközelebbi hegyorom stratégiailag
jelentős vár megtelepedésének helyszíne lett és így a Séd a
város kialakulásának meghatározó elemévé vált. A Várhegy már
a legkorábbi időkben a városalapítók bázisát jelentette.
A völgyeken kívül a város további hálózati elemei az utcák, utak
és a vasút vonala, melyek összekötnek, illetve elválasztanak
területeket egymástól.
1997-ben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a
33/1997. számú Önkormányzati rendeletében az alábbi
településrészeket nevezi meg.
Veszprém város területén történetileg kialakult, elkülönült
városrészeket:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belváros
Dózsaváros
Temetőhegy
Pajtakert
Jeruzsálemhegy
Endrődi Sándor lakótelep
Takácskert
Egyetemváros
Nándortelep
Egry József utcai lakótelep
Hóvirágtelep (vagy Hóvirág lakótelep):
Füredidomb
Cholnokyváros
Újtelep
Jutasi úti lakótelep
Bakonyalja
Jutaspuszta
Szabadságpuszta
Iparváros
Csererdő
Gyulafirátót
Kádárta

Városrészeken kivüli törtenetileg kialakult településrészek:
• Veszprémvölgy
• Veszprém–Szentkirályszabadja Repülőtér
• Csatár
Az egyes városrészeken belüli területi egységek:
Az Egyetemváros területén belül: Nádortelep, Egry József utcai
lakótelep, Hóvirágtelep. A Jeruzsálemhegy területén belül:
Endrődi Sándor lakótelep, Takácskert. Az Iparváros területén
belül Csererdő. A Dózsaváros területén belül: Temetőhegy,
Pajtakert.
Városrészeken kívüli történetileg kialakult településrészek:
Veszprémvölgy, Reptér, Csatár.
6.3.1. A gyűrűs–sugaras városszerkezet tagolódása
A középkori városmag köré szerveződve fokozatosan alakult ki
- a domborzati adottságokhoz igazodó - körgyűrűs szerkezet,
amelyet sugárirányú utak szeletelnek.
Az 1950-es években a 8-as főút városon átmenő forgalmának
kiváltására megépült a külső útgyűrű, amelynek délről kerülő
szakasza egyben a mai 8-as főút nyomvonala. Az elkezdett
belső útgyűrűt a Haszkovó utca, a Stadion utca és a Kiskőrösi
utca folytonos vonala alkotja. A legbelső gyűrűt a Várhegy
alatt közvetlenül kialakult utak vonala adja.
A térség Veszprém-központúságát mutatják a sugárirányú
útvonalak, a nagy forgalmú műutak, melyek külső
városrészekből, illetve környező városokból vezetnek a
városközpont irányába. A központban találkoznak a
Székesfehérvár (Budapest), Balatonalmádi, Balatonfüred,
Tapolca és Szombathely felől érkező utak. Ezek a korábbi
térség és városfejlődés eredményét mutatják, hiszen a térség
településeivel meg kellett teremteni a hatalmi- és igazgatási
kapcsolatot.
A gyűrű és sugárirányú közlekedési elemek között helyezkedik
el a várostest, mely a beépítések által nyerte és nyeri el
folyamatosan változó képét.
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6.3.2. A várostest funkcionális tagolódásának fő területi
elemei
Városközpont - Belváros és Várnegyed
A történelmi belváros szerkezete rendkívül zsúfolt: itt a
legsűrűbb az úthálózat, legnagyobb a beépítettség és a
legkisebbek a telkek. A szűk utcák nehezen bírják el a mai
kor funkciósűrűségét. A változatos domborzati viszonyok, a
jelentős szintkülönbségek pedig tovább nehezítik a
közlekedést.

6.12. ábra: Lakótelep, légifotó

A veszprémi Várnegyed a Várból, illetve az ahhoz vezető
útszakaszból áll az Óváros tértől északi irányban, felfelé.
Egyutcás szerkezetű, túlnyomó részt barokk stílusú
épületállománnyal. Szinte valamennyi épületben intézményi
funkció található.
Az elmúlt 30-40 év során megváltozott a város szerepköre.
Nagy mennyiségű városi,- illetve megyeszékhelyi feladatot
lát el, mind államigazgatási, mind gazdaságszervező és
tudományos területen. Ezzel párhuzamosan, a várostest
növekedésével, számtalan alapfokú intézmény-funkció
telepedett a városközpontba. A belváros elérte

kapacitásának határát, ezért a 20. század végére egyes funkciók
a városrész-központokba telepedtek.
A városközpont az itt levő intézmények forgalmának
lebonyolítása mellett komoly szerepet tölt be az országos- és a
városon belüli közlekedésben. Itt helyezkedik el a városi
központi buszpályaudvar, a helyi járatok mellett innen indul a
környező térségbe (Várpalota, Ajka, Balaton melletti városok,
stb.) számos autóbuszjárat. Budapestre harminc percenként
indulnak Székesfehérváron át közlekedő járatok. A
buszpályaudvar bonyolítja le az utazások 80%-át. A vasútállomás
a városszélén helyezkedik el.
6.11. ábra: Kertvárosi, családi házas, légifotó

A Séd patak menti rekreációs területek adják a belvárosi zöld
jelentős részét.
Lakóterületek
Elsősorban családi házas, kertvárosias lakóterület jellemzi a
Veszprémi lakóterületeket.
A város jelentős részén található szabadonálló, esetleg sorházas
beépítési módú lakóterület, melyet néhol szakítanak meg
lakótelepek.

Lakótelepek a város több pontján találhatóak. Nagyobb
kiterjedésű lakótelep a Jutasi ltp, az Egry úti ltp, a Cholnoky
ltp. Ezek a lakótelepek a belső körgyűrű mentén alakultak ki, a
belváros vonzáskörzetéhez viszonylag közel eső területeken
helyezkednek el

6.13. ábra: Ipari területek, légifotó

Ipar és logisztika
A város északnyugati részén, nyugat-keleti irányban haladó
Házgyári út és Kistó utca környéke Veszprém ipari övezete. A
területen működő legnevesebb cégek közé tartozik a Bakony
Művek, az Algida, a Valeo és a Continental Automotive.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012-ben a
24/2012. számú Önkormányzati rendeletben 14 városrészt,
továbbá 11, városrésznek nem minősülő területi egységet
különböztetett meg:
Belváros
Veszprém belvárosa a város közigazgatási, közlekedési,
kereskedelmi
és
kulturális
központja.
Veszprém
látványosságainak túlnyomó része itt található, itt ülésezik a
városi és a megyei önkormányzat, itt találkoznak a Budapest,
Balatonalmádi, Balatonfüred, Tapolca, Szombathely és a
vasútállomás felől a városba érkező utak, és itt van az
autóbusz-pályaudvar is. A belváros északnyugati részén, egy
40 méter magas dolomitsziklán helyezkedik el az egyetlen
utcából álló vár. Délebbre a város hagyományos központja,
egykori nagyobbik piactere, a 19. századi–20. század eleji
polgárházakkal szegélyezett Óváros tér, a Ranolder tér és a
Szabadság tér, majd a Színházkert található. A Szabadság
térről keleti irányba indul a gépkocsiforgalomtól elzárt Kossuth
utca a 20. század második felében kiépített 'új
városközponttal', mely a Vásárcsarnokkal és a közelmúltban
épített Balaton Plázával Veszprém tradicionális bevásárlóövezetét képezi.
Dózsaváros
A Dózsaváros (régebben Felsőváros, Tizenháromváros, a
középkorban Szenttamásszeg) Veszprém egyik legrégebben
lakott városrésze. A belvárostól északnyugatra magasodó
Temetőhegyen, valamint az ettől délre, délkeletre húzódó
völgyekben és lejtőkön (Csapószer, Pajtakert) terül el. Családi
házas, kertvárosi jellegű városrész; a várostól való viszonylagos
különállása folytán (1938-ig, a Viadukt megépüléséig csak
nehézkesen lehetett megközelíteni) számos utcája megőrizte
eredeti, falusias jellegét. A Dózsaváros városrésznek nem
minősülő területi egységei:
Temetőhegy: Nevét az északnyugati részén elterülő temetőről
kapta. A Táncsics Mihály utca – és folytatása, a Csalogány utca
– déli és északi részre osztja; a déli rész középkori eredetű, az
északi területeket viszont jórészt a második világháború után
építették.
Pajtakert: A Temetőhegyről az Aranyos-völgybe vezető lejtőn
terül el. A Pajtakertből gyönyörű kilátás nyílik a várra, ezért
még ma is épülnek itt új lakóövezetek.

Jeruzsálemhegy
Veszprém látnivalókban nem bővelkedő, de talán
leghangulatosabb városrésze a vártól nyugatra eső dombon
helyezkedik el. Korábban Petőfivárosnak is nevezték. A
középkorban fontos stratégiai szerepe volt, mert akinek a
kezére jutott, az a várat innen ágyúzhatta. Később, a 18.
századi ellenreformáció idején ide telepítették ki a
Veszprémben élő reformátusokat, a városrész neve
valószínűleg tőlük ered. Dózsa György úti, 1784-ben épült
templomuk – az akkori protestánsellenes törvényeknek
megfelelően – nem az utcafronton, hanem egy kisebb
udvarban áll. A Viadukt 1938 óta köti össze a
Jeruzsálemhegyet a Dózsavárossal. A városrész hangulatát
mindenekelőtt a családi házas kis utcák adják. A
Jeruzsálemhegyhez tartozó, városrésznek nem minősülő
területi egységek:
Endrődi Sándor lakótelep: Az 1970-es években, a
Jeruzsálemhegy északnyugati sarkába épített kis lakótelep
négyemeletes házakból áll; névadója Endrődi Sándor, a 19.
század végének országosan is ismert veszprémi költője.
Takácskert: Egészen új, a 21. század elején elkezdett és még
ma is épülő, családi és sorházas lakónegyed.
Egyetemváros
Az Egyetemváros (Alsóváros) kisebb dombokon terül el a
Jeruzsálemhegy és a Balatonfüred felé vezető út között. A
városrész északi részei már a középkorban is lakottak voltak,
de a fejlődés igazából a Pannon Egyetem elődjének, a
Budapesti Műszaki Egyetem Nehézvegyipari Karának 1949-es
ide telepítésével vette kezdetét. Az egyetem központi épületei
az Egyetemvárosnak a Színházkerttől délre eső területén
találhatók, a többi épület a városrész különböző pontjain
(kettő pedig a várnegyedben) helyezkedik el. Városrésznek
nem minősülő területi egységek az Egyetemvárosban:
Nándortelep: Az Egyetemváros északi részét alkotja, családi
házainak többsége a két világháború között épült.
Egry József utcai lakótelep: Az 1960-as és az 1970-es évek
során jött létre az Egyetemváros legdélebbi részén; kertvárosi
jellegű terület, vegyesen családi, sor- és négyemeletes
házakkal.
Hóvirágtelep (vagy Hóvirág lakótelep): Neve a Hóvirág utca
nevéből származik, amely elválasztja a Nándorteleptől.

Három- és négyemeletes, túlnyomórészt az 1950-es években
épült lakóházak alkotják.
Füredidomb
Veszprém egyik legkisebb városrésze a Balatonfüred és
Balatonalmádi irányába vezető utak közötti dombon terül el.
Családi és sorházai szinte kivétel nélkül 20. századiak, a
legdélebbi rész az 1990-es évekből való. Érdekesség, hogy itt
haladt át az az 1969-ben megszüntetett vasútvo nal, amely a
mai vasútállomást (az akkori Veszprém külső pályaudvart)
összekötötte a város belső területeivel és a Balatonnal. Az
egykori Kisállomás épületében ma étterem működik. A
Füredidombot a 20. század elején még – valószínűleg a vasút
közelsége miatt is – elsősorban ipartelepnek szánták: itt
kapott helyet a város kenyérgyára, valamint az első
áramfejlesztő telep is, ez utóbbit azonban később elbontották.
Cholnokyváros
A Cholnokyváros elnevezése – hasonlóan a Füredidombéhoz –
az 1990-es évekből származik, korábban ennek a városrésznek
az egységeit külön nevekkel (pl. Cholnoky lakótelep), vagy
sehogy sem jelölték. A belvárostól délkeletre található, az
Almádi úttól a Budapest útig terjedő terület a Veszprémifennsíkon helyezkedik el. A veszprémi származású íróról és
földrajztudósról, Cholnoky Jenőről elnevezett út délnyugatészakkeleti irányban szeli ketté a városrészt; az úttól keletre az
1970-es és 1980-as évekből származó panel- és sorházas
lakótelepet, nyugatra általában régebbi családi házakat
találunk.
Újtelep
Az Újtelep (korábban Dimitrovváros, rövid ideig
Széchenyiváros) a belvárostól keletre, egy alacsonyabb
dombon elhelyezkedő családi házas, kertvárosias övezet;
házainak többsége a 20. század első felében épült. Ennek a
városrésznek a szélén haladt el egykor a (már a
Füredidombnál említett) balatoni vasút; emlékét egyebek
mellett az Őrház utca neve, valamint az egykori pályaudvar ma
is meglévő épülete őrzi. Az Újtelep határán, a Budapest út
mellett épült fel a Balaton Pláza nevű bevásárlóközpont.
Jutasi úti lakótelep
A korábban – még a török időkből származó névvel –
Táborállásként emlegetett, az Újteleptől északra fekvő
nagyjából sík területen az 1970-es és 1980-as években épült
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fel a nyugati szélén haladó útról elnevezett Jutasi úti lakótelep.
Az egykori Veszprémi Házgyár által gyártott, többnyire
tízemeletes panelházak alkotta, alapterületre is tekintélyes
méretű városrészben él Veszprém lakosságának több mint
egyharmada.
Bakonyalja
'Bakonyalja' a Jutasi úti lakóteleptől északra elterülő városrész
nemrégről származó elnevezése. Északi részén található az
1872-ben épült vasútállomás (az egykori Veszprém külső
pályaudvar), délen, a Jutasi úti lakótelep szomszédságában
pedig a városi laktanya. A kettő között helyezkedett el
egykoron a szovjet laktanya a tiszti családok részére épített
panelházakkal, amiket a szovjet csapatok kivonulása után a
város rendbe hozatott és magánszemélyek részére
értékesített. A szovjet laktanya egykori épületét 2005-ben
átépítették, azóta a Megyei Levéltárnak ad otthont.
Bakonyalja emellett folyamatosan bővül, párhuzamosan
épülnek négyszintes és sorházak is a városrész eddig
beépítetlen északi és keleti területein.
Jutaspuszta
A vasútállomástól nyugatra található családi házas
lakóövezetet korábban Jutas lakótelepnek, illetve Vörös Csillag
lakótelepnek is hívták. Lakossága néhány százra tehető, és –
mivel folyamatosan jönnek létre új utcák és házak –
növekedőben van.
Szabadságpuszta
A Füredi út mentén helyezkedik el, a város belső területeitől
4,4 kilométeres távolságra. Népessége a 2001. január 1-jei
népszámlálás idején 327 fő volt. Korábbi neve Szabadság
lakótelep; a 22-es jelzésű autóbuszjárat köti össze a
városközponttal.
Iparváros
A város északnyugati részén, nyugat-keleti irányban haladó
Házgyári út és az ezt a Dózsavárossal összekötő Kistó utca
környéke Veszprém ipari övezete. Bár az út névadója, az
egykori Házgyár már megszűnt, itt van többek között a Bakony
Művek, a Continental Teves, az Algida és a Valeo cég
veszprémi telephelye, a Napló című Veszprém megyei napilap
nyomdája, de számos (főleg raktár-) áruház is.

A Házgyári út szabadtéri területén kapott helyet a
vasárnaponként nyitva tartó autópiac és a "lengyel piac" is.

ellátása, kiépült a kábeltévé ellátottsága, biztosított a
háztartások számára az internet csatlakozási lehetőség.

Csererdő: Az Iparváros városrésznek nem minősülő területi
egysége, amely eredetileg a Bakony Művek dolgozói részére
épített, családi házas lakónegyed volt, amely azóta több új
társasházzal gyarapodott.

Városrésznek nem minősülő további területi egységek

Gyulafirátót
1977 óta Veszprém önkormányzattal rendelkező városrésze,
korábban önálló település. A 2001. január 1-jei népszámlálás
idején 3 217 lakosa volt. Gyulafirátót Veszprémtől
északkeletre, a város központjától 7,6 kilométerre, a Bakony
déli lejtőjén fekvő település. A fölötte magasló Papod, Kávás,
Ámos A 4. században római villa állt Gyulafirátót határában, a
ma Pogányteleknek nevezett területen. A falu létrejöttének
pontos dátumát nem ismerjük, de azt tudjuk, hogy 1239-ben
már az olasz eredetű Rátold (Rátót) család birtoka volt, később
pedig a Gyulaffyaké lett – a település neve a két családnév
összetételéből származik. A Rátold család egyik tagja, Mátyás
esztergomi érsek által Gyulafirátóton a 13. században alapított
premontrei kolostor kora gótikus épületét a török időkben
lerombolták, ma már csak romjai láthatók. A falu északi részén
egykor a Rátoldok vára vagy kastélya állt; ennek mindmáig
feltáratlan maradványai a református templom mögötti
Kálvária-domb mélyén találhatók.

Veszprémvölgy
(Betekints-völgy) – a Dózsaváros és a Jeruzsálemhegy között
húzódó, természeti szépségekben gazdag völgy, az innen
kiágazó Fejes-völgyben található a Kittenberger Kálmán
Növény- és Vadaspark.
Veszprém–Szentkirályszabadja Repülőtér
Korábban Szentkirályszabadjához tartozó, mára megszűnt
katonai repülőtér területe. A privatizációja után a
közeljövőben meginduló polgári repüléshez nagy reményeket
fűz a város.
Csatár
Veszprém szőlőhegye a város nyugati határán, számos
veszprémi kedvelt hétvégi tartózkodási helye.

Kádárta
1973 óta Veszprém része, 2001-ben 1 590 lakosa volt. A
középkori eredetű falu határában horgásztavak találhatók.
Veszprém belvárosától kb. 5 km-re lévő, 1973-ig önálló,
családias és főleg reformátusok lakta kistelepülés volt. Már a
rómaiak idején is lakták ezt a Bakony lábánál található,
varázslatosan szép területet. Az idők viharai nem törölték el a
föld színéről, s bár a török hódoltság idején pusztává
zsugorodott, 1727-re már temploma volt és vízimalma is
működött. Az 1800-as évek elején több mint 600-an éltek itt.
Ez a lélekszám a II. világháború utáni időkre is csak alig
emelkedett 700 fölé. 1950-ig Gyulafirátóthoz tartozott, majd
önálló tanácsi községként működött 1969-ig, amikor is újra
rátóthoz csatolták. 1973. január elsejétől Veszprém város
része lett. A város közelségének, az olcsóbb telkeknek
köszönhetően ma már több mint 2000-en lakják. Falusias
jellegét a mai napig sem veszítette el. Az elmúlt közel egy
évtizedben megtörtént a csatornázása, a gázzal történő
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7.
7.1.

TERÜLETHASZNÁLAT, BEÉPÍTÉS JELLEMZŐI
TERÜLETHASZNÁLAT

7.1.1. Vizsgálati módszer
A területhasználat vizsgálata a területek helyszíni bejárása
alapján történt. Az adatok feldolgozása a koncepcióhoz
szükséges léptékben, általában az egyes tömbökre jellemző
használat alapján került megállapításra. Egy tömbön belül
több területhasználat területi meghatározással akkor kerül
ábrázolásra, ha az eltérő használat jellemzői, vagy az eltérő
használat mérete ezt indokolták.
A minél részletesebb adatok rögzítése érdekében azonban
az egyes területhasználati kategóriákon belül a mellékelt
táblázat szerint funkciókat is tartalmazza a digitális térkép.
7.1.2. A területhasználat kategóriái
Lakóterületek: Túlnyomórészt lakófunkciójú területek,
amelyeken belül az egyes lakóegységeket kiszolgáló, kisebb
alapfokú ellátó intézmények, a lakófunkcióba integrált
irodák, kereskedelem (pl. az épületek földszintjén) és
szolgáltatás is található.
Közösségi célú (intézményi) területek: A humán
infrastruktúra területei (pl. oktatás, képzés, egészségügy,
egészségfejlesztés, szabadidő, sport, szociális intézmények,
kulturális intézmények, igazgatás).
Irodaterületek: Túlnyomórészt irodafunkció van jelen, de
egyes esetekben az épületek földszintjein a kereskedelem,
szolgáltatás is megtalálható.
Kereskedelmi, szolgáltató területek: Kizárólagosan a
kiskereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás, és kereskedelmi
szálláshelyek területei.
Többfunkciós városias területek: A városias területeken
található olyan tömbök, ahol egyik funkció sem dominál.
Ezeken az övezeteken belül - a lakófunkció jelenléte mellett
– túlnyomórészt ellátó és kiszolgáló funkciójú (pl.
kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás, szálloda), iroda
valamint intézményi területek találhatók.
Gazdasági területek: Túlnyomórészt a termelés és a
logisztika területei, csak kisebb arányban fordul elő kis- és

nagykereskedelem. A kategóriába nem tartoznak bele a
mezőgazdasági üzemek területei.

7.-1. ábra: Veszprém területi mérlege

Különleges területek: Speciális funkciójú, szerepkörű területek
(pl. állatkert, stadion és sportlétesítmények, rendvédelmi
szervek területei).
Hadászati területek: Ide tartoznak a katonai objektumok
területei (laktanya, lőtér), valamint a külterületen lévő
honvédségi gyakorló pályák (roncsolt állapotú, jellemzően
szórványfás - gyepes területek).
Városüzemeltetési területek: Ide tartoznak a nagy területigényű
közműterületek
(vízmű,
szennyvíztisztító,
távfűtőmű,
hulladékkezelők, nagyobb szennyvízátemelő, gázfogadó
területek elektromos alállomás).

7.-2. ábra: Veszprém beépített területeinek mérlege

Közlekedési területek: Ide tartoznak a nyomvonalas jellegű
közlekedési elemek (közút, vasút) és a nagy területigényű, nagy
forgalmú létesítmények (pl. vasútállomás, repülőtér).
Zöldfelületek: Ide a közhasználatú, a napi rekreációt biztosító
területek (parkok, szabadtéri sportterületek) és az egyéb
kondicionáló zöldfelületek tartoznak.
Természetközeli terület: Ide az erdők mellett a ligetes
beerdősült területek, természetközeli vegetációk.
Vízfelületek: Ide tartozik a Séd patak és mellékága, a
kisvízfolyások, valamint a természetes- és mesterségesen
kialakított tavak.
Mezőgazdasági terület: Ide a művelés alatt lévő területek
tartoznak, művelésekhez szükséges létesítményekkel, valamint a
mezőgazdasági üzemek területei.

7.-3. ábra: Veszprém beépítetlen területeinek mérlege

Használaton kívüli területek: Az egykor vagy még jelenleg is
műszakilag igénybevett, de nem működő területek (pl. nem
működő ipari területek, felhagyott közlekedési területek,
beépítésre előkészített területek) mellett itt jelennek meg azok
az egykori mezőgazdasági vagy zöldterületek, melyek építési
területként történő előkészítés miatt ma roncsolt területek,
biológiai szerepük nincsen.
7.1.3. Területi mérleg
Veszprém 127,68 km2 területen helyezkedik el, 10,7 %-át a
jelenleg beépített telkek teszik ki, 89,3 %-a beépítetlen. A
területi mérleg alapján látható, hogy a város közigazgatási
területei jelenleg milyen célból vannak igénybe véve és milyen a
beépített és szabad (beépítetlen) területek aránya.
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7.-4. ábra: Veszprém területi mérlege

Jelenlegi területhasználat
Területhasználat

Tematikus kategóriák

Telepszerű
Nagyvárosias
Lakóterületek Kisvárosias
Kertvárosias
Falusias
Oktatás, kollégium
Egészségügy
Szociális (idősek otthona,
Közösségi
(intézmény) gyermekotthon ...)
területek
Művelődés - Kultúra
Igazgatás
Egyház
Többfunkciós
városias
Többfunkciós városias területek
területek
IrodaIrodaterületek
területek
Általános kiskereskedelem
Kereskedelmi Bevásárlóközpont
szolgáltató
Vásárcsarnok, piac
területek
Vendéglátás, szórakozás
Kereskedelmi szálláshelyek
Termelés/raktározás
Gazdasági
Logisztika
területek
Kutatás+Fejlesztés
Stadion, sportcsarnok, jelentős
sportlétesítmény
Különleges
Rendvédelmi szervezetek területei
területek
Állatkert
Nyersanyag-lelőhely
Katonai objektumok területe
Hadászati
területek
Gyepes, szórványfás gyakorlóterek
Vízmű területek
Szennyvízkezelés területei
Elektromos alállomás területei
Városüzemeltetési Gázfogadó területei
területek
Távfűtőmű, hőközpont
Hulladékkezelés területei
Temetők

Alkód
Lt
Ln
Lk
Lke
Lf
I1
I2

Terület
(m2)
1 145 655
162 420
905 455
3 409 999
1 156 432
474 035
47 826

Területhasználat
összesen

6 779 961

Területhasználat
aránya

5,31%

I3

73 037

I4
I5
I6

37 771
81 303
49 732

763 704

0,60%

T

55 787

55 787

0,04%

O

51 701

51 701

0,04%

S1
S2
S3
S4
S5
G1
G2
G3

764 428
222 354
9 193
35 110
69 236
2 459 184
146 327
297 624

X1

119 158

1 100 321

0,86%

2 903 135

2,27%

X2
81 503
X3
178 185
X4
602 739
981 585
F1
852 272
F2 18 702 042 19 554 314
V1
80 336
V2
56 024
V3
56 376
V4
13 143
V5
7 705
V6
250 177
V7
240 893
704 654

Jelenlegi területhasználat
Területhasználat

Tematikus kategóriák

Közúti közlekedési terület
Vasúti területek
Közlekedési
Autóbusz-pályaudvar, jelentősebb
területek
autóbusz vá.
Repülőtér
Városi közhasználatú zöldfelületek
Zöldfelületek Szabadtéri sportterület
Egyéb kondicionáló zöldfelület
Természetközeli
Erdőterület, beerdősült területek
területek
Folyóvizek
Vízfelületek Állóvizek
Időszakos vízfolyás, egyéb vízfelület
Szántó
Kertgazdálkodási területek
Mezőgazdasági
Gyümölcsös, ültetvények területei
területek
Gyepgazdálkodás területei
Mezőgazdasági üzem
Műszakilag igénybevett, jellemzően
meglévő épületállománnyal
Használaton
Műszakilag igénybevett, jellemzően
kívüli
beépítetlen
területek
Műszakilag nem igénybevett,
beépítetlen
Összesen

Terület
(m2)

Alkód
K1
K2

5 568 569
1 001 421

K3

15 580

K4
Z1
Z2
Z3

1 795 026
430 622
157 909
613 791

E1

Területhasználat
összesen

Területhasználat
aránya

8 380 596

6,56%

1 202 322

0,94%

44 313 396 44 313 396

34,71%

W1
361 922
W2
155 320
W3
78 007
595 249
M1 28 608 672
M2 1 737 889
M3 1 151 212
M4 6 325 243
M5
69 396 37 892 412
H1

204 568

H2

711 452

H3

1 483 050

0,47%

29,68%

2 399 070

1,88%

127 678 207

100%

0,77%
15,32%

0,55%
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A beépített területek zömét a lakóterületek (49,8%), ezt
követően a gazdasági területek (21,3%) teszik ki, minden
más területhasználat 7% alatti arányt képvisel.
A beépítetlen területek közül a mezőgazdasági terület
(33,2%), az erdősült területek (38,9%) hasonló arányban
fordulnak elő. Ezt követi a hadászati területek (16,4%), majd
a közlekedési területek (7,3%), minden más területhasználat
2% alatti arányt képvisel.
7.2.

A BEÉPÍTÉS JELLEMZŐI

7.2.1. A beépítés módja
A beépítési módok közül - az alapvetően eltérő karakterük
alapján - szabadonálló, oldalhatáron álló, zártsorú és
telepszerű beépítést különböztettük meg. A város beépített
területének 53,7%-án szabadonálló, 15,55 %-án a lakótelepekre jellemző - telepszerű beépítés,, míg 2 %-án
zártsorú beépítés alakult ki.

7.-5. ábra: Beépítési módok - mintaterület

7.2.2. Telekstruktúra, telekméret
A beépítés jellegét nagyban befolyásolja a telkek mérete. A
vizsgálat alapegysége a tömbméretnél kisebb, ún. alkód. A
vizsgált alkódokba tömörülő telkek területének átlaga kerül
rögzítésre az alkód területére vetítve, és ebből képezhető az
alkód telekméret átlaga.
A legkisebb telekméreteket természetesen a sűrűbben beépített
területen találjuk, itt is elsősorban a lakóterületeken. A
legnagyobb telekméreteket a beépítetlen területeken - így a
mezőgazdasági és az erdő használatú városrészeken találjuk.
7.2.3. A beépítés mértéke
A beépítés mértéke kifejezi, hogy egy telek épületekkel,
építményekkel a teljes területhez képest milyen arányban
beépített. Az épületek magassági méretein túl, a beépítés
mérteke alapján érezzük sűrűnek - vagy akár zsúfoltnak - a
várost, vagy éppen ellenkezőleg lazának, levegősnek.
A beépítettség mértéke számításon alapul a nem naprakész
alaptérképek miatt, illetve a bekövetkezett változások alapján
(bontások vagy új beépítések) helyenként becsléssel került
megállapításra az értéke.
7.-6. ábra: Telekstruktúra, telekméretek

7.-7. ábra: Beépítettség szerinti megoszlás aránya

Beépítés
mértéke
(%)

Terület
(ha)

0
0-2
2-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-45
45-50
50-65
65-75
75-80
80-

76,16
61,71
74,51
140,57
230,18
283,17
237,81
141,45
42,46
36,74
7,03
10,53
3,16
1,58
2,91

Megoszlás a beépített terület
arányában
(%)
5,64%
4,57%
5,52%
10,41%
17,05%
20,98%
17,62%
10,48%
3,15%
2,72%
0,52%
0,78%
0,23%
0,12%
0,22%
100%

7.-8. ábra: A beépítési mértéke
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Veszprém beépített területei összességében alacsony
arányban kerültek beépítésre. A 64,2%-uk esetében a
beépítési mérték 20% alatt és 50% fölötti beépítéssel csak a
területek 1,35 %-a rendelkezik. A legmagasabb beépítési
mérték a történelmi belváros és az ahhoz csatlakozó
területeken található, amíg igen alacsony beépítettséggel a
város széleken és a csatolt városrészeken található
lakóterületek rendelkeznek.
7.2.4. Az épületek szintszámai
Az épületek szintszámai meglévő dokumentumok
felhasználásával, helyismeret és helyszínelés alapján
kerültek feldolgozásra.
A beépített területeken az épületek szintszáma 73,4 %-os
arányban nem haladja meg a két szintet, míg a 8 szint fölötti
beépítés csak a terület 0,6 %-án mutatható ki. A legfeljebb
kétszintes épületek nemcsak a lakóterületeken találhatók,
hanem a közösségi célú (intézményi) területek, a
kereskedelmi, szolgáltató és a gazdasági területekre is
jellemzőek.. A város üzemeltetéséhez szükséges területek is
alacsony szintszámú épületekkel és építményekkel
beépítettek.
7.-9. ábra: Szintszám szerinti megoszlás

7.-10. ábra: Szintszám szerinti megoszlás aránya

Szintszámok
0
1-1,5
1,5 - 2,0
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-

Terület (ha)
57,48
881,06
177,08
94,04
39,43
45,28
26,77
21,75
1,30
8,51

Megoszlás a beépített
területek arányában
4,26%
65,26%
13,12%
6,97%
2,92%
3,35%
1,98%
1,61%
0,10%
0,63%

7.2.5. Szintterületi mutató
A város morfológiája mellett a szintszám a beépítés mértékével
együtt alkalmas, a területek terhelését kifejező szintterületi
mutató számítására. A szintterületi mutató az összes bruttó
szintterület és a telekterület hányadosa.

7.-11. ábra: Szintterületi mutatók megoszlása

7.-12. ábra: Szintterületi mutatók szerinti megoszlás aránya

Szintterületi
mutató értéke
0
0,01 – 0,15
0,15 – 0,25
0,25 – 0,4
0,4 – 0,5
0,5 – 0,6
0,6 – 0,7
0,7 – 0,75
0,75 – 1,0
1,0 – 1,2
1,2 – 2,4
2,4 – 2,5
2,5 – 3,0
3,0 -

Terület (ha)
129,21
308,34
283,07
295,54
92,76
64,46
32,36
9,51
54,01
39,91
38,31
1,13
0,98
0,40

Megoszlás a beépített
területek arányában
9,57%
22,84%
20,97%
21,89%
6,87%
4,77%
2,40%
0,70%
4,00%
2,96%
2,84%
0,08%
0,07%
0,03%

A koncepció későbbi megalkotásához, a döntések megalapozásához elengedhetetlen ezen mutatók tényleges értékeinek
ismerete, mert összefüggenek a városi élet minden területével.
A szintterületi mutató a város beépített területeinek a 3/4-én
0,4 érték alatti, 1,0 értékű szintterületi mutatót meghaladó
terület csak 6,0 %-án fordul elő. A nagy szintterületi mutatójú
területek (a beépítési mérték és a szintszám összefüggései
miatt) leginkább a történelmi belváros és lakótelepek
területein találhatók.
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7.3.

VÁROS BEÉPÍTETT TERÜLETEI

Amíg a városszerkezetet elemző 7. fejezet az egyes
területhasználatokat, funkciókat szerkezeti jelentőségük,
illetve szerkezetalkotó szerepük alapján tárgyalja, jelen
fejezet elsősorban a területekre vonatkozó jellemzőket
(beépítési paraméterek) elemzi és értékeli.

beépítések a város szerkezetében több helyen megtalálhatóak,
az összes lakóterület 30%-át teszik ki.

beépített tetőtérrel rendelkező épület. 7 szintnél magasabb
beépítés csak a lakótelepeken található.

A város döntő része (66%-a) azonban szabadonálló és
oldalhatáron álló épületekkel beépített.

7.-16. ábra: Lakóterületek megoszlása átlagos szintszámuk alapján

7.-14. ábra: Lakóterületek beépítési módja

7.3.1. Lakóterületek
A lakóterületek vizsgálata során a beépítés intenzitása
(telekstruktúra, beépítési mód, szintszám alapján), valamint
a meglévő rendeltetési egységek száma alapján
megkülönbözöttünk telepszerű, nagyvárosias, kisvárosias,
kertvárosias, valamint falusias lakóterületek.
Veszprém beépített területének döntő részét, 49,8%-át (az
összterület 5,3%-át) a lakóterületek foglalják el. Itt meg kell
jegyezni, hogy vizsgálatunkban a ténylegesen lakott
területeket tüntettük fel annak ellenére, hogy a lakások egy
része nem az erre a célra kijelölt területeken, hanem
részben mezőgazdasági vagy akár erdő területen található.
7.-13. ábra: Lakóterületek megoszlása tematikus kategóriák szerint

A területek terhelésének
szintterületi mutató.

egyik

fontos

jellemzője

a

A beépítési mérték szorosan összefügg a beépítési móddal. A
lakóterületek beépítési mértéke a történelmi belváros
zártsorúan beépített területein a legmagasabb. Az elmúlt
években megfigyelhető azonban, az ún. lakóparkok területein a
beépítési mérték, a szintszámok és ezzel együtt a szintterületi
mutató növekedése is. A lakóterületek 15%-a 60%-nál nagyobb
mértékben beépített.

A lakóterületek 76,3%-án ez az érték 0,5 m2/m2-t nem haladja
meg. 2,5 feletti érték azonban csak a terület 0,15 %-án
található.

A lakóterületek 65,7%-a esetén a beépítés mértéke 30% alatti,
15%-án azonban meghaladja a 60%-os mértéket is.

7.-17. ábra: Lakóterületek megoszlása szintterületi mutatójuk alapján

Igen kényes feladat annak az intenzitásnak a meghatározása,
amely a lakosság szempontjából élhető és a város
üzemeltetésének szempontjából gazdaságosan fenntartható.

7.-15. ábra: Lakóterületek beépítési mértéke

Mivel a lakókörnyezeti környezet alapvetően meghatározza,
hogy jól érzi-e magát a lakos a városban, kiemelten fontos a
lakóterületek vizsgálata, elemzése egyrészt a műszaki
paraméterekre, másrészt a humán infrastruktúrára
vonatkozóan is.
A zártsorúan beépített telkek javarészt a történelmi
belváros, a Vár területén és környezetében jellemzők. Ez a
beépítési mód csak a lakóterületek 2%-án található.
A II. világháború után kezdtek épülni a lakótelepek, egészen
a rendszerváltásig. Erre a struktúrára jellemző, hogy a
lakóterületekhez tartozó zöldfelületek közhasználatúak,
fenntartásuk általában önkormányzati feladat. A telepszerű

Az épületek átlagos szintszáma szempontjából Veszprém
lakóterületeinek 73,4%-a legfeljebb kétszintes, esetleg még
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7.3.2. Közösségi (intézmény) területek
A humán infrastruktúra alapvetően ezeken a területeken
kerül elhelyezésre: oktatás, nevelés, képzés, egészségügy,
egészségfejlesztés, szabadidő, sport, szociális intézmények,
kulturális intézmények, igazgatás, egyházi létesítmények.
A közösségi célú (intézményi) területek Veszprém beépített
területeinek 5,6 %-át foglalják el, amely 76,4 ha-t jelent.
Ezek a területek szorosan kapcsolódnak a lakóterületekhez,
mivel elérhetőségük a lakosok számára kiemelten fontos.
Külön vizsgálat tárgya azon intézmények köre, amelyeknél a
gyalogos távolságon belüli elhelyezkedés az ellátás minősége
szempontjából fontos tényező (pl. bölcsőde, óvoda,
általános iskola, időskorú ellátást biztosító létesítmény). A
többi intézmény esetében is fontos szempont az
elérhetőség, de itt már más közlekedési mód is szóba jöhet.
Ezekben az esetekben nem jellemezhető az ellátottság,
hanem a lakóterületektől való távolság a kritérium. ( A
humán infrastruktúra erre vonatkozó részletes elemzéseit a
4. fejezet tartalmazza).
7.-18. ábra: Közösségi (intézmény) területek elhelyezkedése

Számos intézmény azonban nem önálló ingatlanon működik, így
a vizsgálatok az intézményekre vonatkozóan nemcsak területi
meghatározással történtek, hanem az egyes témakörökben az
objektumokra, létesítményekre is kiterjednek. Erre példát a
következő ábra mutat, amely szerint lakóterületen találunk
értelemszerűen pl. könyvtárat is. Minden vizsgált objektum
jellemző adatai adatbázisban kerültek rögzítésre, a megfelelő
elemezhetőség érdekében.

A városi szerepkör általában az egyes jelenlévő funkciók
mennyiségének és választékának függvénye. A városok közötti
hierarchia az intézmények szintjének vizsgálata alapján
állapítható meg. Veszprém megyeszékhelyként kiemelt
státusszal rendelkezik. A kiemelkedő megyei szerepkör
elsősorban megyei hatáskörű (adminisztratív, költségvetési,
kulturális, egészségügyi, szociális-ellátó, stb.) intézmények
jelenlétét feltételezi.

7.-19. ábra: Közösségi (intézmény) területek megoszlása

Veszprémen belül ezek az intézmények általában a
forgalmasabb és magasabb presztízsű helyszíneken,
jellemzően városközpont térségben helyezkednek el.

Az 4. fejezetben tárgyalt oktatás, gondozás, egészségügy és
kultúra témakörön felül az intézményi területen helyezkednek el
jellemzően az igazgatás és az egyház funkciói is.
7.-20. ábra: Középiskola réteg adattartalma
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7.-21. ábra: Igazgatási intézmények (jelenleg átszervezés alatt!!!)

Név
Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatóság
Építésügyi Hivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
Erdészeti Igazgatóság
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Földhivatal
Földművelésügyi Igazgatóság
Igazságügyi Szolgálat
Közlekedési Felügyelőség
Megyei Munkaügyi Központ
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Szociális és Gyámhivatal

Hrsz.
8200
8200
8200
8229
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200

Település
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Csopak
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém

Cím
Óvári F. u. 7.
Dózsa Gy. út 33.
Megyeház tér 1.
Kishegyi út 13.
Szt. Margit park 2
Megyeház tér 1.
Vörösmarty tér 9.
Jutasi út 10.
Kossuth u. 10.
Kistó utca 1.
Óváros tér 21.
Batsányi u. 5.
József Attila u. 36.
Jókai Mór u. 5.
Megyeház tér 1.

EGYÉB VÁROSI ÉS MEGYEI INTÉZMÉNYEK

Név
NAV Veszprém Megyei Igazgatósága
Büntetés végrehajtási Intézmény - Börtön
Érseki Hivatal
Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága
Tűzoltóparancsnokság
Veszprém Megyei Bíróság
Veszprém Megyei Főügyészség
Veszprém Megyei Illetékhivatal
Veszprém Megyei Rendőrkapitányság
Veszprémi Polgári Védelmi Kirendeltség
Temetőgondnokság
Veszprém Városi Bíróság
Veszprém Városi Ügyészség

Irsz
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200

Település
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém

Cím
Brusznyai Á. u. 22-24.
Külső-Kádártai u. 12.
Vár u. 16-18.
Budapest u. 4.
Dózsa Gy. u. 31
Vár u. 19.
Brusznyai Á. u. 4.
Victor Hugo u. 3.
Bajcsy-Zs. u. 2.
Szabadság tér 15.
József A. u. 40.
Bajcsy-Zsilinszky u. 11.
Vár u. 8.

EGYÉB ÖNKORMÁNYZATIOK, HIVATALOK

Név
VMJV Polgármesteri Hivatal
Veszprém Megyei Kormányhivatal, Kormányablak
Veszprém Megyei Önkormányzat

Irsz
8200
8200
8200

Település
Veszprém
Veszprém
Veszprém

Cim
Óváros tér 9.
Megyeház tér 1.
Megyeház tér 1.

KORMÁNYHIVATALOK
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7.-22. ábra: Igazgatási intézmények

TEMPLOMOK, KÁPOLNÁK
Közösségi célú területeken helyezkednek el zömében az
egyház intézményei is
A templomok a társadalom szerveződését meghatározó
közösségi épületek, melyek az egyház tevékenységének
alapegységei és az egyház egyidejűleg számos szerepet betölt
a közösség életében. Az egyház komoly közösségszervező
erővel rendelkezik, részt vesz a helyi közösség mindennapi
életének szervezésében is. A templomok az államalapítás óta
töltik be ezt a társadalmi szerepet; Szent István törvénye
előírta, hogy a templomjárás kötelesség és azt is, hogy tíz
településenként egy templomot kell emelni. A templomok,
kápolnák és imaházak nemcsak a vallási élet helyei, de
építészeti igényességük, eszmei üzenetük hatásaként
általában kifejezik építési koruk kulturális attitűdjét. Ennek
megfelelően számos templom egyben a kulturális örökség
része, műemlék

7.-23. ábra: bal oldalt: Regina Mundi Szűz Mária Neve templom, jobb
oldalt: Árpád-házi Szent Margit templom

.

Név
Árpád-házi Szent Margit templom
Csatárhegyi Szent Kereszt kápolna
Csatárhegyi Szent Kereszt kápolna - plébánia
Jutaspusztai Árpád-házi Szent Margit kápolna
Magyarok Nagyasszonya templom
Magyarok Nagyasszonya templom - plébánia
Regina Mundi Szűz Mária Neve templom
Regina Mundi Szűz Mária Neve templom - plébánia
Szent Anna kápolna
Szent Imre Piarista templom
Szent Imre Piarista templom - plébánia
Szent István ferences templom
Szent László templom
Szent Mihály Székesegyház Bazilika
Veszprémi Református Egyházközség temploma
Veszprémi Evangélikus Egyházközség temploma
Feltámadt Üdvözítő Károly templom
Feltámadt Üdvözítő Károly templom - parókia
Veszprémi Adventista imaház
Veszprémi Baptista gyülekezet

Egyház
Római Katolikus egyház
Római Katolikus egyház
Római Katolikus egyház
Római Katolikus egyház
Római Katolikus egyház
Római Katolikus egyház
Római Katolikus egyház
Római Katolikus egyház
Római Katolikus egyház
Római Katolikus egyház
Római Katolikus egyház
Római Katolikus egyház
Római Katolikus egyház
Római Katolikus egyház
Református egyház
Evangélikus egyház
Görög Katolikus egyház
Görög Katolikus egyház
Adventista egyház
Baptista egyház

Irsz
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200

Település
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém

Veszprémi Izraelita Hitközség imaháza

Izraelita egyház

8200

Veszprém

Gyulafirátóti Nepomuki Szent János templom
Gyulafirátóti Református Egyházközség temploma
Gyulafirátóti Református Egyházközség temploma parókia
Gyulafirátóti EPK gyülekezet
Kádártai Szentlélek templom
Kádártai Szentlélek templom - plébánia
Kádártai Református Egyházközség temploma
Kádártai Református Egyházközség temploma - parókia
Gizella kápolna
Római katolikus temetőkápolna

Római Katolikus egyház
Református egyház

8412 Gyulafirátót
8412 Gyulafirátót

Cím
Szent Margit park 1.
Zalagyöngye u.
Völgyhíd tér 4.
Kisréti u. 33.
Cholnoky Jenő u.
Ady Endre u. 31.
Iskola u. 5.
Dózsa György u. 9.
Ranolder János tér
Vár u. 12.
Vár u. 27.
Vár u. 33.
Völgyhíd tér 4.
Vár u. 27.
Dózsa György u. 22.
Kossuth Lajos u. 4.
Mártírok útja 4.
Fenyves u. 2/6.
Szigethi József u. 14.
Március 15. u. 1.
Stromfeld Aurél u.
7/c. III/10.
Kálvária u. 35
Pásztor u. 28.

Református egyház

8412 Gyulafirátót

Győri út 44.

Pünkösdi egyház
Római Katolikus egyház
Római Katolikus egyház
Református egyház
Református egyház
Római Katolikus egyház
Római Katolikus egyház
Református egyház
pünkösdi-karizmatikus
egyház

8412 Gyulafirátót
8411
Kádárta
8411
Kádárta
8411
Kádárta
8411
Kádárta
8200 Veszprém
8200 Veszprém

Hajmáskéri út 13/a.
Séd u. 33.
Kálvária u. 35.
Győri út 44.
Győri út 46.
Vár u. 18.
Mártírok útja

Veszprémi Református Újtemplom
Veszprémi Hit Gyülekezete

8200
8200

Veszprém
Veszprém

Haszkovó út 11/2.
Bem. u. 15.
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7.3.3. Többfunkciós városias területek
A városias területeken található sok olyan tömb, ahol egyik
funkció sem domináns. Jelen vannak egymás mellett az ellátó
és kiszolgáló jellegű (pl. kereskedelem, szolgáltatás,
vendéglátás, szálloda), iroda és közösségi célú területek, a
lakófunkció jelenléte mellett. Ezek a – jellemzően igen magas
beépítési intenzitású - területek a történelmi belvárosban és
az ehhez csatlakozó városrészeken találhatók. Az egyéb városi
területekhez viszonyítva leginkább a szintszám alapján
mutatkozik különbség, ami a szintterületi mutatóra is kihat.
A többfunkciós városias területek Veszprém beépített
területeinek 0,4 %-át foglalják el, amely 5,57 ha nagyságot
jelent.

7.3.4. Irodaterületek
Veszprémben a gazdasági ágazatok közül a munkavállalók 67,5
%-a a szolgáltató szektorban dolgozik - az ezzel kapcsolatos
munkahelyek egy részét az irodaterületek találjuk.

lakott területeken az ellátást biztosító létesítmények is
sűrűbben jelennek meg.
7.-26. ábra: Kereskedelmi szolgáltató területek megoszlása

Az irodaterületek Veszprém beépített területeinek 0,4 %-át
foglalják el, amely 5,17 ha-t jelent.
A történelmi belvárost övező területeken alakultak ki
irodaterületek,
azonban
összefüggő térségről
nem
beszélhetünk.
7.-25. ábra: Irodaterületek elhelyezkedése

Bár nagyságrendileg nem tűnik jelentősnek ez a
területhasználat, mégis ezeken a területeken levő funkcionális
kevertség adja a város életterének legnagyobb aktivitását,
mozgását.

A beépítési mutatók tekintetében nehéz jellegzetes
határértékeket elkülöníteni, pontosan az előbb említett nagy
kiterjedésű területi megjelenés miatt. A beépítési mérték 0100 %-ig egyenletesen oszlik meg a teljes területre vetítve -,
természetesen a sűrűbben beépített területeken magasak, a
külső területeken alacsonyak az értékek. A kereskedelmi,
szolgáltató funkciójú területeken a szintterületi mutató értéke
1,0 m2/m2 alatti (a területek 95 %-án), valamint az épületek
jellemzően 2 szintnél nem magasabbak (a területek 93 %-án).

A többfunkciós városias területek közel 65 %-a zártsorú
beépítési módú. A területek egészét figyelembe véve 49,5 %ban 1,5 m2/m2 feletti a szintterületi mutató értéke.
7.-24. ábra: Többfunkciós területek elhelyezkedése

7.-27. ábra: Kereskedelmi szolgáltató területek elhelyezkedése

7.3.5. Kereskedelmi szolgáltató területek
A kereskedelmi, szolgáltató területek a rendszerváltást
követően rohamosan fejlődtek. A kereskedelmi ellátásban
nagy változást hoztak az új bevásárlóközpontok, valamint építészeti szempontból meglehetősen silány minőségű –
hiper,- és szupermarketek, valamint szakáruházak. A
kereskedelmi, szolgáltató egységek területei egész Veszprém
lakott területein megtalálhatóak. Természetesen a sűrűbben
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7.-28. ábra: Kereskedelmi létesítmények
BEVÁSÁRLÓ KÖZPONTOK

ALAPÉLELMISZEREK

VÁSÁRCSARNOK ÉS PIAC

Név
Belvárosi Üzletház
Bástya Üzletház
Vár Üzletház
STOP SHOP
Balaton Pláza
Cserhát üzletház
Levendula üzletház

Város
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém

Cím
Szeglethy utca 1-3.
Kossuth Lajos utca
Cserhát ltp. 6.
Dornyai Béla utca
Budapest út 20-28.
Kossuth u. 6
Ady E. utca 7.

Hrsz
103/3
8
2540/2
4274/59
4020/2
10
4724/3

Keresk. szintter.
6.000 m2
10.000 m2
5.000 m2
15.000 m2
12.000 m2

Név
ALDI
ALDI
LIDL
LIDL
SPAR
SPAR
SPAR
Match
Penny
Penny
Penny
CBA
CBA
CBA
CBA
CBA
CBA
Tesco
COOP
Reál- Z+D
COOP
CBA
COOP
COOP
COOP

Város
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Kádárta
Gyulafirátót

Cím
Észak-keleti útgyűrű 6.
Dornyai Béla u. 5.
Észak-keleti útgyűrű 2.
Cholnoky Jenő utca 29/1.
Cholnoky ltp. 16.
Cserhát ltp. 6.
Jutasi út 18.
Kossuth utca 23.
Cholnoky uca
Házgyári út - Aulich Lajos utca
Dózsa György tér 1.
Budapesti út 20
Cholnoky Jenő utca 29.
Kistó utca 27.
Egyetem utca 16.
Egry József utca
Kiskőrösi utca 12.
Mártírok utca 13.
Zrínyi Miklós utca 7.
Aulich L.- utca 2/1
Jutasi út 59.
Damjanich J. utca 1.
Munkácsy M. utca 1.
Győri u. 48
Posta utca 1

Hrsz
3017/43
4274/62
3017/47
4274/72
4273/66
2540/2
2363/4
4080
4099/7
3021/10
1158/1
4020/2
4278/2
1958/2
5126
5460/2
6250
4947/1
5388
3018/23
3342
3288
3345
2784
9858

Külön épület
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

Név
Vásárcsarnok és piac

Város
Veszprém

Cím
Jutasi u. 2.

Hrsz
4079

x
x
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SZAKÁRUHÁZAK

Név
OBI
Diego
Euronics
Niagara Fürdőszobacenter
Laguna
Laguna
Adria Fürdőszoba Szalon

Város
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém

Cím
Külső-Kádártai út 1.
Házgyári út 7.
Mártírok utca 13.
Házgyári út 1/b
Pápai út 36.
Tüzér 73.
Jutasi út 81.

Hrsz
0213/68
1968/6
4947/1
1962
6605/4
2172/13
3303

épületgépészet

Szatmári Ép.g. és Fürdősz. Szalon
D-ÉG

Veszprém
Veszprém

Dornyai B. út 1.
Csillag u. 8.

4274/62
4103

kertészet

Kertészeti Áruház
Virágpaletta Kertészeti Nagyker
Cédrus kertészet
Smaragd Kertészet
MargarétaFlóra Virágüzlet

Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém

Kistó u. 27.
Házgyári út 1.
Almádi út 46.
Csimorka u 29.
Füredi út 65.

1958/2
1964/2
4901/7
8608
5099

gazdabolt

Kiskertész Gazdabolt
Agro Center Gazdabolt

Veszprém
Veszprém

Táncsics M. utca 1.
Hársfa u. 15.

1647
3728

bútorbolt

Centrum Bútorbolt
ÁgyCity Bútorbolt
Flat Bútor
Kap Bútorbolt
Jysk
Faymi Kft
Royal Bútor
Profil Bútor

Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém

Pápai út 27.
Piramis u. 11.
Házgyári út
Házgyári út
Dornyai B. utca
Síp utca 1.
Jutasi út 1.
Házgyári út 3.

803
1959/63
2184/4
2184/4
4274/40
6570
4073/1
1966/4

x
x

burkolatok

Diego
Hubert Parketta
Parketta Diszkont Veszprém

Veszprém
Veszprém
Veszprém

Házgyári út 7.
Házgyári út 24.
Budapest u. 72.

2157
2184/17
3214

x
x
x

drogériák

Rossmann / Balaton Plaza
Rossmann
DM
DM
DM
DM

Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém

Budapesti út 20-28.
Kossuth Lajos u. 6.
Dornyai béla u 4
Dózsa györgy tér 1.
Jutasi út 18.
Kossuth lajos út 6.

4020/2
10
4274/59
1158/1

-

műszaki üzlet

Euronics / Balaton Plaza
ElektroPont
ElektroPont

Veszprém
Veszprém
Veszprém

Budapesti út 20-28.
Budapesti út 20-28.
Jutasi út 28

4020/2
4020/2
2363/4

sport

InterSport

Veszprém

Dornyai Béla u. 4

4274/59

fürdőszoba:

10

-
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A bevásárlóközpontok első generációját az 1970-es években
épült Bástya Üzletház, Skála Vár üzletház jelentette, melyek a
mai napig is üzemelnek. A rendszerváltás utáni évtizedben a
megváltozott vásárlási szokások következtében a kereskedelmi
forgalom áthelyeződött a külső területekre. Az 1990-es
évektől több bevásárlóközpont is megnyitotta kapuit a
vásárlók előtt. megállapítható, hogy jelenleg a várost
viszonylag egyenetlenül fedik le a kereskedelmi létesítmények
- a belvárosban, valamint a 8-as főút mellett található nagyobb
bevásárlóközpont.

megjelenhetnek - a már meglévő épületállományba beépülve,
illetve különálló épületekként egyaránt. A cégek hivatalos
honlapjának nyilvántartása alapján készült vizsgálatban az
1000 m2-t meghaladó létesítmények adatai szerepelnek.

A hipermarketek a nagy alapterületű, egy légterű, általában
egyszintes áruházak, melyek fő profilja az élelmiszer és napi
cikk-árusítás. Emellett termékpalettájukon szerepelnek
különféle elektronikai- és papíráruk, valamint ruházati cikkek
is.

7.-29. ábra: Gazdasági területek megoszlása

7.-30. ábra: Gazdasági és városüzemeltetési területek elhelyezkedése

7.3.6. Gazdadági területek
A gazdasági területek túlnyomórészt a termelés és a logisztika
területei, csak kisebb arányban fordul elő kis- és
nagykereskedelem, itt találjuk a K+F egy részét is. A végzett
tevékenység alapján ide tartoznak a mezőgazdasági üzemek is.

A hipermarketek főként „nagybevásárlásokra” alapoznak.
Helyigényüket tovább növeli a hozzájuk tartozó parkoló
mérete, éppen ezért a városszélén, optimális esetben
tömegközlekedési eszközökkel és személyautóval is jól
megközelíthető területeken találkozhatunk velük.
A szupermarketeknek kis alapterülete van, kialakításuk a
hipermarketekhez hasonló. Méretük alapján a varos belsőbb
területein is megtalálhatóak.
A szakáruházak viszonylag nagy alapterületű, sok dolgozót
foglalkoztató
egységek,
amelyek
rendszerint
több
árufőcsoport áruit értékesítik, csoportosítva, önálló
osztályokba szervezve. A szakáruház kategóriába vizsgálatunk
szerint a valamely iparcikkcsoport (pl. bútor, barkácsáru,
elektromos háztartási cikk) árusítására specializálódott,
legalább 2.500 négyzetméter alapterületű kiskereskedelmi
létesítmények tartoznak.
A vásárcsarnok a nagyobb településeken, elsősorban
városokban a piacokat felváltó fedett élelmiszer-kereskedések.
A vásárcsarnokok fontos helyszínei a városnak, mivel a fedett
helyen való kereskedelem jó lehetőséget biztosít a közösségi
találkozásra. A térképi ábrázolás jól mutatja, Veszprém
esetében a vásárcsarnok a városközpont szomszédságában, a
buszpályaudvar mellett található.
Az élelmiszerellátó kiskereskedelmi egységek a mindennapi
élet szerves részét képezik. Ezek az üzletek a városon belül

A gazdasági területek Veszprém beépített területeinek
21,3 %-át foglalják el, amely 290,3 ha-t jelent.

7.-31. ábra: Különleges területek megoszlása

A gazdasági területek egy része a lakóterületekbe ékelődve,
illetve ezek közelében helyezkedik el, ami számos konfliktus
forrása. A gazdasági területek általában alacsony szintszámúak
(a területük 74 %-án földszintes), a szükséges szabadtéri
kiszolgálási területek miatt beépítési mértékük sem magas (1
terület esetében a beépítési mérték 72%, szintterületi mutató
0,72 m2/m2).
7.3.7. Különleges területek
Különleges területként szerepelnek a speciális funkciójú
területek (pl.: állatkert, stadionok, sportlétesítmények,
rendvédelmi szervek területei, nyersanyag lelőhelyek, stb.
A különleges területek Veszprém beépített területeinek
2,8 %-át foglalják el, amely 37,9 ha-t jelent.
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Hadászati területek

7.3.8. Használaton kívüli területek

Hadászati területként szerepelnek a város belső részén
elhelyezkedő katonai objektumok, valamint a nagykiterjedésű,
külterületi gyakorló terek.

A használaton kívüli területek Veszprém teljes területének
1,9 %-át foglalják el, amely 239,9 ha-t jelent. Ez az érték
Veszprém jelenlegi belterületének 10,66%-a

A hadászati területek Veszprém beépített területeinek
6,3 %-át foglalják el, amely 85,2 ha-t jelent.

A használaton kívüli területek közel kétharmada jelenleg is
beépítetlen parlag terület, egyharmaduk bolygatott terület,
kevesebb, mint 10 %-uk műszakilag igénybevett, beépített
terület.

A műszakilag igénybevett, de jellemzően beépítetlen területek
is itt láthatóak (bár ez a fejezet a beépített területeket
tárgyalja), mivel itt általában folyamatban lévő, de megtorpant
beruházásokról, fejlesztésekről van szó, illetve olyan
potenciális beépíthető területek, melyek ma jelenleg nem arra
predesztináltak. (Ilyen pl. a Házgyári út menti térség.)

A beépített terület igen kis hányadát jelentik azon jellemzően
barnamezős területek, amelyeknek épületeit jelenleg nem
használják (1,5 %).
7.-32. ábra: Különleges és hadászati területek elhelyezkedése

A használaton kívüli, műszakilag igénybevett, jellemzően
beépített területek elsősorban a városközpont közvetlen
környezetében, gyűrűs formában, illetve, a külső területeken a
jelentősebb kivezető utak mentén helyezkednek el.
7.-33. ábra: Használaton kívüli, jellemzően beépített területek
elhelyezkedése

7.-34. ábra: Használaton kívüli, jellemzően beépített területek
elhelyezkedése
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7.4.

VÁROSI SZABADTERÜLETEK JELLEMZŐI

A tulajdonviszonyok szerint az erdőterületek zöme állami
tulajdon, megtalálható jelentős mértékben magánerdő is, de
van közösségi (önkormányzati) tulajdonban levő erdő is. Ez
utóbbi nagysága cca. 44 ha.

Ennek a fejezetnek a tárgyát azok a városi, beépítetlen
területek képezik, amelyek döntően növényzettel fedettek. A
városi szabad terek igen fontos elemei a különböző
zöldfelületek és zöldfelület-domináns területek, az erdő- és
mezőgazdasági területek, a városi parkok, közparkok,
közkertek, amelyek együttesen adják a település zöldfelületi
rendszerét. A rendszert alkotó elemek olyan biológiailag aktív
felületek, amelyek kondicionáló hatásukkal javítják a települési
klimatikus viszonyokat, tagolják a településszerkezetet, a
településképben meghatározóak, ezen kívül teret biztosítanak
a lakossági rekreációs tevékenységeknek. A zöldfelületi elemek
tipologizálhatóak kiterjedésük, eltérő ökológiai jellemzőik, és
rekreációs használatuk alapján.

- Mezővédő

7.4.1. Erdőterületek

erdőkre.

A VMKH-Erdészeti Igazgatóságától kapott adatszolgáltatás
alapján Veszprém erdőterületeiről a következők mondhatók
el:
A város közigazgatási határain belül (három erdőtervezési
helység területén) mintegy 6480 ha üzemtervezett erdőterület
van. Ezen kívül kisebb felületek találhatóak, melyek spontán
beerdősültek, illetve nem az üzemtervi területeken
vegetálnak. A honvédelmi célra igénybe vett településrészek
ráfednek az erdőterületekre, s ezen területek jelentős részén
tényleges erdei faállomány nem található. Így a városban
összesen mintegy 5080 ha térmértékű, természetbeni erdő
létezik.
Az üzemterv szerint az erdők megoszlása az állományok
alapján, a legjelentősebbekkel kezdve:
- Cseresek, molyhos-tölgyesek

7.-35. ábra: Mezőgazdasági területek elhelyezkedése

Az erdők rendeltetésük szerint védelmi, gazdasági és közjóléti
jellegűek. A védelmi jellegű erdők tovább oszthatók:
- Talajvédelmi
- Honvédelmi
- Vízvédelmi
- Településvédelmi
- Műtárgyvédelmi
A gazdasági erdők további két kategóriába sorolhatók:
- Faanyagtermelő
- Szaporítóanyag-termelő
erdőkre.
A közjóléti rendeltetésű erdők közül:
- Parkerdő
besorolású területek találhatók.
Kiváló termőhelyi adottságú területek találhatók északon,
Eplény – Lókút - Hárskút határában, kisebb foltok Márkó felől,
a Szabadság-puszta melletti erdőterületeken, valamint Kádárta
nyugati részén.
7.4.2. Mezőgazdasági területek

- Fekete fenyvesek

Veszprém térsége mezőgazdasági termesztőterületekben
gazdag. A város területén összesen kb. 3025 ha mezőgazdasági
terület van, megoszlásuk:

- Kocsánytalan tölgyesek

- Szántó

- Gyertyános-tölgyesek, gyertyánosok, kocsányos tölgyesek,
erdei fenyvesek, luc és egyéb fenyvesek, nyár és egyéb
lágylombúak

- Gyepgazdálkodás

- Juhar-kőris elegyesek

A mezőgazdasági területek a város déli felét ölelik körül. A
legjobb termőhelyi adottságokkal rendelkező területek a város
déli részén, valamint Gyulafirátót térségében helyezkednek el.

Erdészeti üzemmód szerinti megoszlás:

- Kertgazdaság (volt zártkertek, szőlőskertek) pl. Csatár és
Gyulafirátóttól északra elterülő Tik-hegy területe, illetve a
Gulya-domb melletti területek

- Vágásos

- Gyümölcs, ültetvény pl. Szabadság-puszta

- Faanyagtermelést nem szolgáló

- Mezőgazdasági üzem.

Főbb termesztett növények: gabonafélék, kukorica,
napraforgó, pillangósok. A térségben a szőlő- és a
gyümölcstermesztés is jelentős. A kiskertes területeken
zöldségfélék termesztése is folyik.
Nagyüzemi állattartás jelenleg nincs a területen.
7.4.3. Zöldfelületek területei
A városi közhasználatú zöldfelületek közé soroltak - mérettől
függetlenül - a lakossági rekreációt szolgáló közcélú
zöldfelületek (közkert, közpark, lakótelepek zöldfelületei). A
sportterületek azokat a sportolási célú zöldfelületeket foglalják
magukba, amelyek jelentős zöldfelülettel rendelkező, főként
szabadtéri sportolásra használt területek. Az egyéb
kondicionáló zöldfelületek közé olyan emberi beavatkozás
során létrejött zöldfelületek tartoznak, amelyek jelentősebb
rekreációs potenciállal nem bírnak.

- Szálaló
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7.4.4. Használaton kívüli, műszakilag nem igénybevett,
jellemzően beépítetlen területek
A beépítetlen területek egy kisebb részét (kb. 2 %) teszik ki
azok a műszakilag nem igénybevett területek, amelyek
jelenleg pusztán kondicionáló zöldfelületi szereppel bírnak.
Ezek a területek jellemzően beépítésre szántak, zöldfelületi
borítottságuk így ideiglenesnek tekinthető. Növényzetüket a
ruderális gyomtársulások jellemzik, valamint — a szukcesszió
előrehaladottságától függően — cserjés-fás ligetek. A
megkezdett beavatkozások ideiglenes használatok hatására
előfordulnak bolygatott, roncsolt felszínek is.
7.4.5. Közhasználatú zöldfelületek
A zöldfelületi rendszert alkotó elemek közül a társadalmirekreációs szerepet lényegében a közhasználatú zöldfelületek
töltik be. Ezek képezik a települési zöldhálózatot.

vagy egészében magántulajdonban vannak, így a közhasználat
biztosítása akadályokba ütközik. A közhasználatú zöldfelületek
(ténylegesen közkertként, közparkként használt területek)
esetében ez az arány 19%, azaz 6,6 ha közkert, közpark nincs
önkormányzati tulajdonban. Településrendezési eszközökkel
biztosítani szükséges a jogharmonizáció mellett ezeknek a
zöldfelületeknek fennmaradását is. Legjelentősebb ilyen
összefüggő területek a Séd mentén a Fűrész és Fenyves utcák
között, illetve a Bakonyalja városrésztől nyugatra, az Állatkert
mellett, a keleti és a déli elkerülő út mentén, valamint
Kádártán és Gyulafirátóton találhatók.

7.-36. ábra: Veszprém közcélú zöldfelületeinek övezeti besorolása és
tulajdonviszonya

Veszprémben jelentős a tömbházas lakótelepek kiterjedése,
amelyek viszonylag kedvező zöldfelületi aránnyal kerültek
kialakításra. A lakótelepi zöldfelületek a közösség számára
korlátlanul használhatóak, nagy hányaduk önkormányzati
tulajdonban van. Veszprémben - az önkormányzat zöldfelületfenntartási adatai alapján - a lakótelepi zöldfelületek nagysága
kb. 70-75 ha. Legjelentősebb kiterjedésűek a Jutasi úti és a
Cholnoky lakótelepek, valamint a Hóvirágtelep és az Egry
József utcai lakótelep, melyek összefüggő zöldfelületi
rendszerrel, magas (50 % feletti) zöldfelületi aránnyal és jól
fejlett, változatos faállománnyal bírnak. Az itt létesített parkok
jellemzően közepes fenntartási intenzitásúak. Berendezési
tárgyakkal, játszó- és sporteszközökkel gazdagon kerültek
kialakításra, melyek az elhasználódás miatt folyamatos
felújításra és cserére szorulnak.

Övezeti szempontból a hatályos Településszerkezeti és a
Szabályozási Tervben többségében Zöldterületi övezetbe
soroltak, de építési övezetekben, illetve közterületen is
megtalálhatók a zöldhálózat részét képező, egyéb
közhasználatú zöldfelületek.
A közigazgatási területen belül jelenleg hatályos lehatárolás
szerint övezetileg 91,5 ha zöldterület található, melyből kb. 43
ha közhasználatú zöldfelületként (közpark, közkert) funkcionál.
A hatályos Településszerkezeti Tervben és a Szabályozási
Tervben alkalmazott jogi kategóriák (területfelhasználási
egység, építési övezet, övezet) területi elhelyezkedés és
kiterjedés vonatkozásában nagyjából lefedik a zöldfelületi
rendszer alkotó elemeket. Néhány terület esetében eltérések
mutatkoznak a jogi besorolás és a területhasználat között.
Ilyenek pl:
•

„Vt” övezetbe sorolt: a
kapcsolódó zöldterületek,
(Táborszállás park);

•

övezet nélküli közterületbe sorolt: Jutasi út - Kopácsi
utca menti zöldterület része;

•

„Ee” övezetbe sorolt: Séd-pataktól délre eső
zöldterületi sáv (a jelenlegi használattal nem
ellenkezik)

Kálvin János parkhoz
a Zalka Máté tér

A meglévő és potenciális zöldterületek jelentős hányadban
(kb. 59,7 ha, a zöldterületi övezetek mintegy 65 %- a), részben
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7.4.6. Közhasználatú zöldfelületek minőségi értékelése
Az alábbi fejezetben Veszprém - városszerkezeti
elhelyezkedéséből, vagy felszereltségéből és minőségéből
fakadóan kiemelkedő - jelentősebb közcélú zöldfelületei,
parkjai és közkertjei kerülnek értékelésre.
Az egyes zöldfelületi elemek felszereltsége, fenntartási
színvonala, a benne található környezetarchitektúrák és
növényzet állapota, gondozottsága hatással van a
látogatottságára és befolyásolja a rekreáció minőségét, ezen
keresztül végső soron a lakosság egészségi állapotát.
Az elemzés tartalmazza a zöldfelület minden lényeges
jellemzőjének vizsgálatát: a területét, becsült vonzáskörzetét,
megközelíthetőségét,
infrastrukturális
kiépítettségét,
funkcionális kínálatát (sport, játszótér), berendezettségét. A
felszereltség és rekreációs lehetőség mutatja az adott parkban
található rekreációval összefüggésbe hozható elemek számát,
mint a játszótereket, sportpályákat, kutyasétáltatási
lehetőséget, de ide tartozik a vízfelület, vízarchitektúra,
díszkert, illemhely megléte, valamint a rendezvények
helyszínei. A zöldfelület állapota egy összesített érték, amely
magába foglalja a parkberendezések, növényzet, épített
elemek állapotát.
7.-37. ábra: Veszprém jelentősebb közhasználatú zöldfelületeinek
értékelése
Gyulafirátót,
Vízi utcai közkert
Kádárta, Malomkert utcai kt.
Bakonyalja közpark

A zöldterületek - felszereltségük és ezzel járó rekreációs
lehetőségeik, állapotuk, (fenntartottságuk), valamint területi
kiterjedésük alapján – rangsorolásra kerültek. A vizsgálat
alapján egyértelmű a nagy területű és közelmúltban komplex
felújításon átesett Séd-völgy városi szintű jelentősége. Helyi
szinten jó rekreációs lehetőségeket nyújtanak a Kálvin János és
a Barátság parkok is. Sürgős minőségi megújításra és
funkcionális kínálati fejlesztésre szorul az Erzsébet sétány, a
Vörösmarty tér, illetve a gyulafirátóti közkert.

7.4.7. Zöldfelületi- rekreációs ellátottság

7.-38. ábra:
értékelése

A közhasználatú zöldfelületek (közparkok, közkertek,
játszókertek) lakóterületektől való távolsága határozza meg a
zöldfelületi ellátottság területi viszonyait. A térképeken
ábrázolásra kerültek a lakóterületek, zöldterületektől való
távolságuk függvényében változó színekkel. (Lásd „Zöldfelületi
ellátottság” című tervlap)

Veszprém

közhasználatú

zöldfelületeinek

összesített

Egy település zöldfelületi ellátottságát a közösség által igénybe
vehető zöldfelületek nagysága, illetve ezek térbeli
elhelyezkedése határozza meg. A település zöldfelületi
rendszere nagyban meghatározza a zöldfelületi ellátottságot.
A két kérdéskör szorosan összefügg, hiszen a zöldterületek
illetve a közösségi zöldfelületek meghatározó szerepet
töltenek be a lakossági rekreációban.

Az elemzés alapján megállapítható, hogy a városnak
alapvetően jó a zöldfelületi ellátottsága, a zöldterületek
viszonylag kedvező sűrűségben tagolják a város szövetét.
Szinte minden lakóterület legalább 500 méteres körzetében
található közpark, vagy közkert. Legjobban ellátottak a
lakótelepek (Jutasi, Cholnoky, Hóvirág ltp.), melyek az önálló
(tervlapon feltüntetett) zöldterületeken túl is tartalmaznak
közösségi
zöldfelületeket.
Kiváló
zöldterületekkel
rendelkeznek továbbá a Séd-völgy menti lakóterületek,
köszönhetően az újonnan kialakított park-rendszernek.
Kevésbé jól ellátottak jellemzően a kertvárosias lakóterületek:
pl. Újtelep, Jeruzsálemhegy városrészek, de ide sorolható a
gyulafirátóti Kálvária térsége, vagy a Külső Kádártai út mellett
új lakóterület is.
7.4.8. Közhasználatú játszóterek

Diossy utca,
közösségi élettér
Kálvin János park
Táboszállás park
(Zalka Mátér tér)

Felszereltség,
rekreációs lehetőségek
Állapot

Barátság park

Terület (ha)

Vörösmarty tér
Színház kert

A zöldfelületi rekreációnak egyik speciális színterét képezik a
közhasználatú játszóterek. A gyermekkorú lakosság egészséges
fejlődését szolgálják: mozgásigényük kielégítésén túl társasági
életük fontos színtereként is funkcionálhatnak az ilyen
közösségi helyszínek. Különösen fontos szerepük van a
lakótelepeken –saját kert nélkül – felnövekvő ifjúság életében.

Erzsébet sétány

Veszprém területén jelenleg 80 db játszótér található. Ezek
közül 37 db hat éven belül létesült, az EU-s szabványoknak
megfelelő kialakítású. A többi 43 db terület 2004-előtt létesült,
elavult ezért megszüntetendő vagy újjáépítendő.

Erzsébet liget
Séd-völgy
Martinovics tér
0
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Az értékeléshez forrásként használtuk Veszprém M.
Önkormányzata Közgyűlésének előterjesztési anyagát (2012)

J.

A
Város
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7.-39. ábra: Veszprém felújított közhasználatú játszóterei

A játszóterekhez kapcsolódóan összesen 12 helyszínen
található közhasználatú sportpálya, ebből 9 db aszfalt
burkolatú, 3 db füvesített.
A játszó- és sportterületek jellemzően a telepszerű beépítések
környezetében kerültek kialakításra. Legtöbbjük a Jutasi úti
ltp., Cholnokyváros, Egry József ltp. városrészekben található.
Gyulafirátót és Kádárta városrészekben egy-két játszókert
működik.
7.4.9. Korlátozottan közhasználatú zöldterületek
Ebbe a kategóriába sorolhatók azok a zöldfelületek, amelyek a
lakosság számára térbeli, időbeli korlátozással, vagy
meghatározott feltételek mellett látogathatók. Ilyenek a
sportterületek, tematikus intézménykert (Állatkert), temetők.
Ezeken a területeken zöldfelületi dominancia és jelentős
növényállomány jellemző.
Sportterületek
A településen található sportterületek nagyobb része
szabadtéri sportterülettel és magas zöldfelületi aránnyal
rendelkezik. 8 db sportolási célú terület található a városban,
közel 24 ha összterülettel. Felszereltségük, állapotuk változó.
A korábbi időszakhoz képest változást jelent, hogy a Mártírok
útja melletti sporttelep megszűnt, beépült, és a Lőtér is
használaton kívül van. A Külső Kádártai út mellett felépült a
Veszprém Aréna, amely országos szinten a második
legnagyobb vidéki sportcsarnok – színvonalas, többfunkciós
kialakításával sokféle kulturális- és sport rendezvény
lebonyolításra alkalmas.
Tematikus intézménykert
A Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark város egyik
zöldfelületi folyosójában, erdősült, ligetes területen
helyezkedik el, zöldfelületi borítottsága igen magas. A két
részből álló park keleti fele üzemtervezett erdőterület
(településvédelmi erdő). Állományalkotó faj az erdei és a
feketefenyő. A parkban folyamatos fejlesztéseket hajtanak
végre és felújítják a területet. Mivel az állatállomány
változatos, az állatok összlétszáma magas a meglevő terület
egyre nagyobb hányada kerül bevonásra a fejlesztési
területbe.
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Temetők
A temetők szintén fontos részét képezik a város zöldfelületi
rendszerének. Jelentős növényállománnyal rendelkeznek,
régebbi temetők esetében a lombkorona-borítottság magas.
Több temető (Alsóvárosi, Izraelita) a belvárostól délre, északdél irányban húzódó zöldfelületi folyosó része. A kondicionáló
funkciójukon kívül kegyeleti szerepet töltenek be és a
városüzemeltetés egyik fontos szegmensét alkotják. A
temetkezést helyi szinten a 45/2010. (VI.28.) számú
önkormányzati rendelet szabályozza.
A településen található 8 temető közül 5 működő, 1 részben
lezárt (Alsóvárosi) és 2 lezárt (Jeruzsálem hegyi, Jutaspusztai)
temető.
7.4.10. Közhasználat elől elzárt zöldterületek
Azok a zöldfelületek, amelyek csak bizonyos csoportok, vagy
személyek számára látogathatók, lényegében közhasználat
elől elzárt zöldfelületek körébe tartoznak. Ebbe a kategóriába
sorolhatók az intézménykertek, a gazdasági területek
zöldfelületei, a magánkertek.
Intézménykertek (oktatás, egészségügyi-szociális)
A városban jelentős zöldfelülettel rendelkeznek a különféle
intézmények, ezen belül az oktatási és egészségügyi-szociális
intézmények zöldfelületi aránya a legmagasabb, míg
fenntartási színvonaluk változó.
Az oktatási intézményekhez tartozó kertek a funkciójukból
adódóan (iskola, óvoda, bölcsőde) időszakos használatúak és
típustól függően változó kialakításúak. Az iskolák kertjeiben a
sportpályák, az utóbbiak esetében a játszóeszközök és a
zöldfelületek dominálnak. Diákvárosról lévén szó, az oktatási
intézmények (Pannon Egyetem, középiskolák) kertje fontos
szerepet tölt be a zöldfelületi rendszerben.
Az intézménykertek közé sorolhatók a különböző egészségügyi
(kórház, mentőállomás) és szociális (idősek otthona,
művelődési ház) létesítmények zöldfelületei. A funkciójukból
fakadóan a zöldfelületek aránya igen változó, megfelelő
működésükhöz eltérő méretű burkolt felületek szükségesek.
Gazdasági területek zöldfelületei

szerencsés, hogy egy-egy városrészben csoportosulva, egy
tömbben találhatók, így a szomszédságból adódó környezeti
konfliktusok kisebbek.

7.5.

A VÁROS SPECIÁLIS MÜKÖDTETÉSI TERÜLETEI

Az északi iparterület térségében széles véderdősávok
húzódnak, amelyek a legtöbb helyen megfelelően tagolják és
izolálják a város többi részétől a területet. A korábban ipari
területként létrehozott volt Bakony Művek térségét és a délen
elhelyezkedő ipari zónát (Videoton) erdő- és zöldterületek
veszik körül.

A város működését biztosító közlekedési rendszer által
igénybevett területek részben vonalas létesítmények, részben
területi
jellemzőkkel
rendelkező
létesítmények.
A
területhasználat szerinti vizsgálat ennek felel meg.

7.5.1. Közlekedési területek

7.40. ábra: Közlekedési területek megoszlása

A gazdasági területek zöldfelületi aránya igen változó. Az
erdővel körbevett - eredetileg hadiüzemként létrehozott telepek telkeinek nagy részét borítják zöldfelületek (erdősült
területek), így az arány 50-60 %-osan alakul. Az egyéb
gazdasági területeken nem ennyire kedvező az arány (30-35
%), mivel a telkeken főként a burkolt felületek dominálnak.

Lakókertek
Ide tartoznak jellemzően a családi és a sorházas beépítésű
területek, melyek legnagyobb kiterjedésben Dózsaváros,
Újtelep és Jeruzsálemhegy városrészekben találhatók, illetve
ide tartoznak a külső útgyűrűn kívüli településrészek is. A
lakótelkek zöldfelületi mértéke az egyes építési övezetek
szerint eltérő, általában a telek 50-65 %-át teszi ki. A
magánkertek
jellemzően
intenzíven
fenntartott
zöldfelületekkel
rendelkeznek,
kialakításukat
tekintve
meglehetősen vegyes képet mutatnak. A növényállományuk
változatos: jellemző a dísznövények, örökzöldek dominanciája.
Veszprém külső településrészein (Szabadság-puszta, Jutaspuszta, Kádárta, Gyulafirátót) még gyakori a kertek gazdasági
célú hasznosítása, gyümölcsösök és veteményesek művelése.
Ennek megfelelően nagyobb telekméretek és magasabb
zöldfelületi (helyenként 80-85 %-os) arány jellemzi őket,
viszont a kiskerti művelés miatt nem egész éves a
növényborítás. Az újonnan parcellázott területeken - a
modern kertvárosi kialakításnak megfelelő - kisebb díszkertek
létesülnek.

Közúti közlekedési terület
A közúti közlekedési területek tartalmazzák a város
közterületeinek az összességét, legyen szó belterületi közútról,
vagy országos jelentőségű főútról.
A közterületek közé tartoznak a gyorsforgalmi utak
(autópályák és autóutak), a főutak (az I. és II. rendű főutak), a
mellékutak (gyűjtő utak és kiszolgáló utak) az önálló gyalog és
kerékpárutak, valamint a külterületi dűlőutak. Ezeken jelentős
zöldfelület
található,
ezek
fennmaradását
célszerű
jogszabályban biztosítani.
Vasúti területek
A vasúti területek kategóriába az országos közforgalmú
vasútvonalak vágányhálózata, valamint megállói és állomásai
által igénybevett területek tartoznak.
Autóbusz pályaudvar, jelentősebb busz végállomások
A távolsági és helyközi autóbusz forgalom nagy jelentőséggel
bíró létesítményei önálló területhasználati egységként
jelennek meg, így ide sorolható a Vásárcsarnok mellett
található központi buszpályaudvar.

A város egyes részein nagy területeket foglalnak el az üzemiés gazdasági területek. Elhelyezkedésük szempontjából
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7.41.
ábra:
elhelyezkedése

Buszpályaudvar,

jelentősebb

buszvégállomások

Vízmű területek
A városon belül területileg eloszlanak, azonban a rendszer
elvét tekintve alapvetően a város széleken találhatóak a
vízbázisok, míg a város belső „magjában” vannak az egyes
gépházak, illetve tározó medencék.
Szennyvízkezelés területei
A szennyvízkezelés területi eloszlása jól szemléltethető, mivel
a befogadóhoz, azaz a Séd patakhoz közel, az egyes hálózati
végpontokon kaptak helyet. A szennyvíztisztító telep a
vasútvonaltól északra, Jutaspuszta mellett található.
Elektromos alállomás területei
A területek a város villamos energia terhelések súlypontja
környezetében találhatók, ahol az átalakításához szükséges
transzformátor állomások létesültek, amelyek a külső
területeken szabadtériek, a belvárosban jellemzően épületben
vannak elhelyezve.

Repülőtér

Gázfogadó területei

A légiközlekedést szolgáló repülőtér területe Veszprém
Szentkirályszabadjával határos részén található és jelentős
része átnyúlik szomszédos település közigazgatási területére..
A korábbi katonai repülőtér méretei miatt jelentős helyet
foglal el a város szerkezeti rendszerében.

A telephelyek elsősorban külterületi részeken helyezkednek el,
ahol a gázellátáshoz tartozó gázátadó-, ill. gáznyomásszabályzó állomások, illetve a beérkező nagynyomású gáz
nyomáscsökkentése történik nagy-közép-, közép- és
kisnyomásra. A területen lévő berendezések védőtávolsága az
igénybevett területen kívülre is kiterjedhet.

7.5.2. Városüzemeltetési területek
A közlekedési infrastruktúra területei mellett a város
biztonságos üzemeltetéséhez szükséges funkciókat és az
általuk elfoglalt területeteket is vizsgáltuk.
7.42. ábra: Városüzemeltetési területek megoszlása

belül megvalósult - Királyszentistván területén elhelyezkedő regionális hulladékkezelő telepen történik a lerakás.
Szelektív hulladék lerakó, nem veszélyes hulladéktároló
található még a Kistó utca és Ipar utca térségében.
A
hulladékgazdálkodással,
köztisztasággal
és
közútfenntartással kapcsolatos szolgáltatásokat a Veszprémi
Közüzemi Szolgáltató Zrt. (VKSZ Zrt.) végzi a város területén.
Temetők
A temető összetett funkciójú terület, ezért megközelítése és
kezelése nem lehet egysíkú. Egyrészt kegyeleti szerepe van és
az emberek bensőjéből fakadó érzelmek kötődnek hozzá,
másrészt a városüzemeltetés komplex munkálkodást igénylő
tevékenysége, a jelentős zöldfelületi rendszer színvonalas
fenntartásával. Az első nem számszerűsíthető és tervezhető, a
másik két vonatkozás viszont kötelezettség és üzlet is egyben.
A vizsgálat és elemzés ennek figyelembe vételével történik. A
veszprémi temetők közül a köztemetőket tekinthetők az
elemzés tárgyának, mivel a felekezeti temetőkre a városnak
sem kötelezettsége, sem ráhatása közvetlenül nincs.

Távfűtőmű, hőközpont
A város energiaellátásában a gáztüzelő berendezések
használata
mellett
kis
mértékben
találkozunk
a
távhőellátással. A legnagyobb hőkörzet a Jutasi lakótelep, ahol
a fűtőmű is található (Haszkovó utca 11/A.). További
hőközpont a Cserhát utcában, valamint a Hóvirág lakótelepen,
Ördögárok utca térségében működik.
Hulladékkezelés területei
A városban keletkező szilárd hulladék kezelését és lerakását
elsősorban a Cseri murva-bánya hulladéklerakó telepén végzik.
A murva-bánya a várostól nyugatra található, működési
engedélye 2012 év végén lejár. Ezt követően az Észak-Balatoni
Térség Regionális Szilárdhulladék-kezelési Rendszer keretein
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7.6. A TÉNYLEGES TERÜLETHASZNÁLAT ÉS A HATÁLYOS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZEVETÉSE

7.-43. ábra: A tartalék területek
területfelhasználás szempontjából

megoszlása

a

tervezett

A tényleges területhasználat Veszprém közigazgatási
területének
nagy
részén
megfelel
a
hatályos
településszerkezeti- és szabályozási tervekben szereplő
meghatározásoknak. Veszprém MJV feladatkörébe tartozik a
város településszerkezeti tervének (TSZT), szabályozási
tervének (SZT), valamint helyi építési szabályzatának (HÉSZ)
megalkotása, elfogadása.

Durva számítások segítségével prognosztizálható, hogy a
jelenleg rendelkezésre álló lakóterületek kiépítésével a
Veszprém lakosságának közel még további egynegyede
letelepíthető ezeken a területeken.

A hatályos TSZT szerint tervezett területfelhasználás és a
tényleges területhasználat közötti eltérés egyrészt lehet
természetes - mivel nem minden fejlesztésre jelölt terület
épült be - másrészt lehet „jogellenes”, ahol valamilyen okból
olyan tevékenység folyik, vagy olyan fejlesztések történtek,
amelyeket a településrendezési eszközök nem támogattak.
Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy Veszprém esetében
a beépítésre nem szánt területeken történt fejlesztések aránya
elenyésző. Ilyen helyzeteket a vizsgálati metodika és a
megváltozott jogszabályok (az OTÉK 2008 óta definiál
különleges beépítésre nem szánt területet) együttesen
eredményeztek.
A hatályos TSZT- ben 871,37 ha olyan terület szerepel, ami
jelenleg beépítetlen, de beépítésre szánt kategóriába tartozik.
Arányait tekintve ez a jelenleg beépített területek 64,0 %
jelenti.

Lakóterület, valamint intézmény-fejlesztésre együttesen közel
268 ha van kijelölve a hatályos TSZT-ben. Ezek a területek,
elsősorban a jelenleg beépített területek peremén
helyezkednek el (pl.: Soós-Köves, Gyulafirátót peremterületei,
Veszprém és Kádárta közti terület, Jeruzsálem-hegy és a 8-as
főút közti terület).

7.-44. ábra: Lakásszám és lakosság prognózisa a fejlesztési területek
alapján

Építhető lakó szintterület
(TSZT, szintterületi sűrűség
alapján meghatározva)
A diagram alapján megfigyelhető, hogy a még fel nem használt
fejlesztési területek legnagyobb részét - 335 ha-t - különleges
területek fejlesztésére (hulladékkezelés, honvédségi területek,
sportterületek, kutatás-fejlesztés) jelöl ki a hatályos TSZT. Ezek
a területek elsősorban beépített városrészek peremén,
jellemzően a külterületen helyezkednek el.
Gazdasági területek fejlesztésére több mint 268 ha áll
rendelkezésre, amellyel megközelítőleg megduplázható a
jelenleg működő gazdasági területek nagysága.

1.108.137 m2

Lakásszám
2

Lakos szám

(cca 180 m /lakás)

(2,45 fő/lakás)

6.156 db

15.083 fő

A városfejlesztési koncepció szempontjából a későbbiekben
meg kell fogalmazni ezekkel a területekkel kapcsolatosan is a
fejlesztési célokat, és ha szükséges ez alapján lehet a
településszerkezeti tervet módosítani.
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8.

TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT ÉRTÉKEK

8.1.

TERMÉSZETI KÖRNYEZET - VÉDETTSÉGEK

Veszprém
különleges
természeti
adottságokkal
rendelkezik. Sajátosak a geológiai jellemzők: sok helyen, a
felszínen is megjelenik triász kori dolomit alapkőzet, nagy
területeken egyedi környezeti feltételek alakultak ki a
katonai használat és az emberi beavatkozásoktól relatív
mentesség következtében, továbbá érvényesül a Balaton
közelségének hatása is.
Az értékes természeti területek jelentős részben jogi
védelem alatt állnak, a védelmi kategóriák területi
megoszlás szerint az alábbiak:
Országos jelentőségű, "ex lege" védett területek, értékek
A természetvédelmi törvény rendelkezése értelmében "ex
lege" védett természeti területnek minősülnek a lápok,
források és a barlangok. A város közigazgatási területén
országos védettségű természeti érték a Csatár hegyi
barlang, valamint a Gyulafirátóton található lápterület,
amely szerepel a 8005/2001. (MK 156.) KöM tájékoztató a
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény erejénél
fogva védett lápok jegyzékében.
Helyi jelentőségű védett természeti területek, értékek
Helyi jelentőségű természeti értékként tartják nyilván a
Vörösmarty tér 7. sz. alatti családi ház udvarán álló – a
becslések szerint közel 200 éves - tiszafát.
2011-ben további öt helyszín került helyi védelem alá,
melyekre vonatkozóan a Közgyűlés megalkotta a fenti
természeti érékeket védő rendeletét (7/2011. (II.24.) Ör. a
helyi védett természeti területté nyilvánításról). Az új
helyszínek:
•

•

Benedek hegy: táji, tájképi érték, jellegzetes
földtani
képződmények
és
felszínformák,
természetes és természetközeli élőhelyek és azok
védett növény és állatfajtái.
Kálvária domb: tájképi érték, jellegzetes földtani
képződmények és természetes felszínformák,
természetes
és természetközeli
élőhelyek,
régészeti, kultúrtörténeti értékek

•

Ördög-szikla: táji, tájképi érték, jellegzetes földtani
képződmények és felszínformák, természetes és
természetközeli élőhelyek és azok védett növény és
állatfajtái, kultúrtörténeti emlékek.

•

Sintér domb: táji, tájképi érték, jellegzetes földtani
képződmények és felszínformák, természetes és
természetközeli élőhelyek és azok védett növény és
állatfajtái.

•

Jutaspuszta, szikla alakzat: tájképi értékek, jellegzetes
geomorfológiai
felszínformák,
szárazgyepek
és
sziklafelszínek növényei és állatvilága.

Natura 2000 (kb. 5632 ha, Veszprém területének 61%-a)

A gyulafirátóti mezőgazdasági ingatlanok (Tési fennsík)
érzékeny természeti területek közé soroltak, amelyek
meghatározása a 2/2002. (I.23.) KöM-FVM együttes rendelet
alapján: „ahol országos viszonylatban jelentős természeti táji
és kultúrtörténeti értékek fordulnak elő, amelyek fenntartása
vagy állapotának javítása érdekében a természetkímélő
gazdálkodás támogatása szükséges”.
Egyéb értékes területek
A településen korábban felmérésre került több helyen
kultúrtörténeti, vagy városképi, táji szempontból értékes
terület. Ezek a következők:
•

Séd völgye – Betekints-völgy déli oldalán lévő
megmaradt vízparti és hegylábi fás társulások

•

Volt vidámpark területén fennmaradt őshonos fás
társulások.

•

Fenyves utcai parkerdő értékes faállománya

•

Szerelem sziget – vízparti növénytársulások és
műemlékek

•

Színház kert – gazdag növényállmány, „elnöki emlékfák
ligete”

Ökológiai Hálózat (kb. 7742 ha, Veszprém területének 44%-a)

•

Erzsébet sétány – értékes faállomány

Az Országos Területrendezési Tervben (OTrT) kijelölt ökológiai
hálózat a város szinte valamennyi természeti szempontból
értékesnek mondható területét tartalmazza. Magterület
övezetbe sorolt a belterülettől északra eső szinte teljes
külterületi rész (honvédelmi és erdőterületek), a Csatárhegy
térsége, valamint a Kádártától délre eső területrész. Ökológiai
folyosó övezetbe tartozik a Szabadságpusztától nyugatra fekvő
erdőterület, valamint a Szentkirályszabadja térségében fekvő
erdők és rétek.

•

Betekints-völgy – sziklabúvásos nyílt dolomit sziklagyep
és karsztbokorerdő

•

Dózsaváros temető értékes fái

•

Vámos úti temető értékes fái

Az Európai Unió ökológiai hálózatába tartozik
területegység Veszprém közigazgatási területén.
•

„Papod és Miklád”, HUBF 20002 (északon)

•

„Csatár-hegy
(nyugaton)

•

„Kádártai dolomitmezők”, HUBF 20017 (keleten)

•

„Szentkirályszabadja”, HUBF 20031 D (délen)

és

Miklós

Pál-hegy”,

HUBF

négy

20008

Természeti területek

További értékes egyedi tájértékek:
•

Gyulafirátóti kálvária

•

Csatár hegyi kilátó

A továbbiakban vizsgálandó a fenti területek esetleges jogi
védelmének biztosíthatósága.

A város közigazgatási területén 28 db természeti területet tart
nyilván a Balaton-felvidéki Nemzeti Park. A természeti terület
fogalma a természetvédelmi törvény alapján: ”valamennyi olyan
földterület, melyet elsősorban természetközeli állapotok
jellemeznek”. A területeket rétek, legelők, vagy természetközeli
erdők alkotják és számos védett állat, valamint növényfaj
életteréül szolgálnak.
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8.2.

TÁJKÉPVIZSGÁLAT, TÁJVÉDELMI KONFLIKTUSOK

Veszprém tájképi karakterét alapvetően a várost tagoló
dombok és völgyek természetes adottságaihoz illeszkedő
városépítészet határozza meg. A város terepmorfológiai
viszonyait a Bakony, a Balaton–felvidék és a veszprémi
fennsík találkozása, illetve a Séd patak vonala formálja.
A domborzati adottságok változatosságát mutatja, hogy
nem ritka a városon belüli 30-40 méteres szintkülönbség
sem. A városszövet számtalan természetes magaslattal
rendelkezik, amelyek egy részénél épített kilátópontok is
létesültek.
A legkedveltebb kilátóhelyek közé tartozik a Vár északi
részén elhelyezkedő Szent Benedek hegyen kialakított
pihenőhely, illetve a Várnegyed völgyre néző nyúlványára
épített Kilátóbástya.
A városszéli kilátóhelyek közül kiemelendő a Csatár-hegyi
kilátó (150 méter), továbbá a Gulya domb, ahol a
Vadaspark is található. Utóbbiról jó kilátás nyílik a
Betekints-völgy és a Fejes-völgy irányába, valamint a
távolabbi Menyekei-hegyre.
A természetes magaslatokon épített
meghatározó helyet kaptak a városképben.

elemek

is

•

Az épített tájalkotó elemek közül markánsan
érvényesül a 40 méter magas dolomitsziklára épült,
egyutcás Vár tömege.

•

A másik különleges és egyedi épített elem a Fejesvölgy felett megépített (1938) Szent István
Völgyhíd, mely 50 méteres magasságban húzódik a
Séd patak felett, összekötve a Temetőhegyet és
Jeruzsálem-hegyet.

•

A Viadukt egyik oldalán, a Temetőhegyen látható a
Szent István templom, mely a Várból is igen
impozáns látványt nyújt.

•

Veszprém város jelképe a Tűztorony, melyet
eredetileg őrtoronynak szántak, napjainkban
kilátótoronyként turisztikai funkciót lát el.

•

A város „iránytűje” a veszprémi húszemeletes
lakóház, amely méreteivel és stílusával is kilóg a
városképből - tájképi és településképi szempontból
sokan bírálják az épületet, amely szinte
mindenhonnan látszik a városon belül és kívül.

Gyulafirátótról a Vár és a belváros felé tekintve, egy igen
szemléletes tájképet látunk, amelyben a várost csodálatos és
izgalamas panorámában jelenik meg.

8.1. ábra: Vár látványa északi irányból

A város különböző kiemelkedő részei, valamint a meglévő
magasabb létesítményei állandó vizuális kapcsolatban, mintegy
„párbeszédben” vannak egymással. Körbetekintve a legtöbb
irányba természetes, vagy kisebb művi magassági hangsúlyok
teszik változatossá és egyedivé a látványt.
A Vár és környéke a történelmi városmag műemléki jelentőségű
területe, számos értékes épülettel és látványelemmel. Veszprém
turisztikai vonzerejét nagyban meghatározzák az itt
koncentrálódó látnivalók sokasága. A Belvárosban helyezkedik el
a város közigazgatási, közlekedési, kereskedelmi és kulturális
központja. A frekventáltabb területeken homogén lakóterületek
találhatóak.
A Belváros települési tája és a lakóterületek megjelenése között
feszülő vizuális konfliktus a lakótelepek „árnyékában” erősödik
fel. A Jutasi úti lakótelep hatalmas méretű, tízemeletes tömbjei
és a Belváros századfordulós polgárházai között ugyanaz a
feszültség érezhető, mint a húszemeletes lakóház és a
Tűztorony épülete között.

8.2. ábra: Kilátás a Várból

8.3. ábra: Kilátás a Tűztoronyból

A víz által vájt völgyek a várost különböző darabokra osztják.
Dózsaváros
a
Viadukt
megépítéséig
szinte
megközelíthetetlennek számított. A völgy menti területeken
értékes növénytársulások vannak, amelyek rekreációs
zöldfelületi tengelyként jelennek meg a városi szövetben és
összeköti a város két legnépszerűbb turisztikai célpontját: a
Kittenberger Kálmán Növény- és Vadasparkot és a Várat.
A Séd patak völgye már az államalapítás idején is használt
terület volt. Itt alapították a Szűz Mária apácakolostort. A 18.
században a győri jezsuiták itt kezdték megépíteni barokk
templomukat, amelynek épülete ma műemlék. A területen
találhatóak az 1240-ben alapított Szent Katalin domonkosrendi
zárda romjai is.
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8.4. ábra: Veszprém tájképvizsgálata
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8.3.

ÉPÍTETT KÖRNYEZET - VÉDETTSÉGEK

Az egyedi városkarakter, a megőrzött történetiség egyre
nagyobb értékei az európai településeknek. E tényezők
jelentős szerepet játszanak a lakosság magasabb
életminőségének biztosításában, kedvezően befolyásolják
a város megítélését, erősítik annak gazdasági pozícióit.
Veszprém is a legtöbb nagyvároshoz hasonlóan különböző
történelmi korszakokból származó épített örökséggel
rendelkezik egymásra tevődő rétegződésben. A város
építészeti örökségében a római kortól napjainkig terjedő
időszak elemeit találjuk meg:
A rómaiak a mai Gyulafirátót területén építettek
villát, azonban tartósan nem telepedtek le a város
területén.
A mai város területén létezett középkori
települések épített emlékei még számos helyen
fellelhetők. A történeti települések szerkezete a legtöbb
esetben kihatott a ráépülő város szerkezetre.
Az épített értékek védelme kiterjedhet egy terület
egységes védelmére, valamint egyedi objektum védelmére
egyaránt.
Emellett fontos kiemelni, hogy az egyes védelmek hatálya
lehet országos valamint helyi jelentőségű.

megalkotta a 2001. évi LXIV. törvényt a kulturális örökség
védelméről.
„Műemléki jelentőségű területként” műemléki védelemben
részesül a település azon része, amelynek a jellegzetes,
történelmileg kialakult szerkezete, beépítésének módja,
összképe, a tájjal való kapcsolata, terei és utcaképei,
építményeinek együttese összefüggő rendszert alkotva védelemre érdemes módon - fejezi ki az azt létrehozó közösség
építészeti kultúráját, és amelyet jogszabály ilyenként védetté
nyilvánított.2
Veszprém esetében műemléki jelentőségű terület a Vár, az
Óváros tér, a várlejtők, a Benedek-rom, valamint Buhim
városrész egy része.
A „régészeti lelőhely” az a földrajzilag körülhatárolható terület,
amelyen a régészeti örökség elemei történeti összefüggéseikben
megtalálhatók. 3
8.3.2. Területi védelem – Veszprém MJV TSZT-je szerint
védendő területek
Veszprém Településszerkezeti Terve is tartalmaz védendő
területeket, melyeket „helyi értékvédelmi területként” definiál
a helyi építési szabályzat.

8.3.1. Területi védelem – országos szint

8.3.3. Egyedi védelem – országos szint

„Az Országgyűlés felismerve, hogy kulturális örökségünk
hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és
meg nem újítható forrása, a nemzeti és az egyetemes
kultúra elválaszthatatlan összetevője; abból a célból, hogy
a nemzeti és az egyetemes történelem során felhalmozott
kulturális
örökség
feltárásának,
tudományos
feldolgozásának, megóvásának, védelmének, fenntartható
használatának és közkinccsé tételének törvényi feltételeit
megteremtse, valamint annak érdekében, hogy a nemzeti
és az egyetemes kulturális örökség megőrzésére irányuló
tevékenységeket szabályozza, a feladatokat meghatározza,
és tovább egyszerűsítse, hatékonyabbá tegye a hatósági
eljárásokat, illetőleg a kiemelkedő jelentőségű kulturális
értékek állami tulajdonba kerülését elősegítse” 1 ,

„Műemléki érték” minden olyan építmény, kert, temető vagy
temetkezési hely, terület (ezek maradványa), valamint azok
rendeltetésszerűen összetartozó együttese, rendszere, amely
hazánk múltja és a közösségi hovatartozás-tudat szempontjából
kiemelkedő jelentőségű történeti, művészeti, tudományos és
műszaki emlék, alkotórészeivel, tartozékaival és berendezési
tárgyaival együtt.4

3

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

Az épített elemek helyi védelmét az év elején elfogadott
16/2012. (III. 30.) számú „az épített környezet értékeinek helyi
védelméről szóló” VMJVÖK. rendelet gondoskodik.
A többnyire történeti elemek értelemszerűen a nagyobb
múltú, hagyományos városrészekben, jellemzően csoportosan
helyezkednek el. Védett elemeket legnagyobb számban, a
belvárosi részekben, továbbá az egykori történeti települések
központjaiban találunk. Emellett számos védett elem
különállóan helyezkedik el a városszövetben.
A helyi rendelet, jelenleg 266 db objektumot véd, 3 különböző
szempont szerint:
•

Homlokzati elemek, vakolatdíszek
(eredeti) nyílászárók, tetőidom, héjazat

•

Boltozat, belső elrendezés, belső díszítés (kifestés),
értékes padlóburkolat

•

Telekszerkezet:
eredeti
pl. ún. terményes ház, pajta

architektúra,

melléképület,

8.3.5. Problémák
A műemlékek megóvására, megújítására fordítható,
csökkenő források az értékes épületállomány fokozatos
romlásához vezetnek.
A műemlékekkel kapcsolatos szabályozás szükséges
pontosítása késik.

A mintegy 130 db műemléki védettség alatt álló elem zömében
a város központjában található, valamint a külső
lakóterületeken, Kádártán, Gyulafirátóton és a Csatárhegyen.

2

1

8.3.4. Egyedi védelem – országos szint

4

www.koh.hu
www.koh.hu
www.koh.hu
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8.5. ábra: Műemlékek

MŰEMLÉKEK

Név
Angol kisasszonyok
temploma
Ált. iskola
Ált. iskola
Ált. iskola és
gimnázium

Tsz.

Cím

Azon.

4739

Iskola u. 4 .

10627

4738
4727

Iskola utca 3.
Vár utca 37.

10626
10709

4715

Vár u. 10.

10694

Betekints csárda

4696

Budai-Pozsgay malom
Csatári kápolna
Dubniczay-ház
Egyem. hivatali épület
Egyem. lakóház
Egyem. lakóház
Egyem. lakóház
Egyem. lakóház
Egyem. lakóház
Egyem. lakóház
Egyem. lakóház
Egyem. lakóház
Egyem. lakóház
Egyem. lakóház
Egyem. lakóház,
püspöki ház
Ev. templom
ferences templom
Földszintes lakóház
Gazdasági épület
Gazdasági épület
Gazdasági épület
Gizella kápolna
Görög apácák
zárdájának romjai
Gyulafirátót, középkori
kolostorrom müemlék
"müemléki környezet"
Hajas István sírköve
Hivatali épület
Járási tanács épülete,
régi piarista rendház
Jezsuita templom
romjai
Kanonoki ház
kapu és tartozékok
kápolna alapfalai
Káptalani gazdasági

11415
4651
4723
4724
4712
4710
4694
4669
4675
4741
4742
4743
4744
4749

Veszprémvölgyi utca
4.
Fenyves utca 65.
Kökörcsin utca
Vár u. 29.
Vár u. 31.
Vár u. 17.
Vár u. 6.
Budapest u. 3.
Jókai Mór-u. 48.
Kossuth u.
Óváros tér 3 .
Óváros tér 4.
Óváros tér 5.
Óváros tér 6 .
Szent István u. 7 .

4717

Vár u. 14.

10696

4672
4725
4726
4681
4686
4687
4734

Kossuth u.
Vár u. 33.
Vár u. 35.
Méhes u. 1.
Úrkút sétány 2.-3.
Pajta u. 10/1.-10/2.
Vár u.

10636
10707
10708
10648
10661
10662
10684

4698

Veszprémvölgyi u.

10713

6635

10714
11707
10615
10705
10706
10699
10692
10612
10631
10639
10654
10655
10656
10657
10674

10715

4700
4720

Esterházy u.
Vár u. 23.

10620
10704

4714

Vár u. 12.

10695

4697

Veszprémvölgyi u.

10712

4728
10984
4733
4731

Vár u. 39.
Thököly utca 1.
Vár utca
Miklós u. 10.

10710
16372
10683
10651

Név
épület
kerítés
Kerti ház
Kétem. lakóház
Kollégium, v. Borsos
kúria
Komakút
középkori
várfalmaradvány
Közgazd. leánygimn.,
azelőtt Aggpapok háza
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház

Tsz.

Cím

Azon.

10985
4685
4747

Mártírok útja
Pajta utca 2.
Szent István utca 5.

16376
10660
10672

4695

Budapest u. 5.

10613

4753

Komakút tér

10634

4736

Jókai u. 44.

18064

4718

Vár u. 21.

10703

4748
4709
4711
8839
5501
9569

Szent István u. 8.
Vár u. 5.
Vár u. 7.
Vár u. 15.
Győri utca 32.
Kiréti utca 7.
Bajcsy-Zsilinszky
Endre utca 22.
Esterházy u. 3 .
Festő u. 15.
Hajnal u. 32 .
Huszár u. 5.
Dózsa György u. 1.
Óvoda u. 2.
Kollégium u. 1/II.
Kollégium u. 2.
Jókai u. 8.
Kossuth Lajos utca
10.
Kupa u. 16.
László u. 2.
Rákóczi tér 4.
Rákóczi u. 7.
Szent István u. 1 .
Szent István u. 3 .
Szent István u. 42 .
Szent István u. 45.
Sziklai János u. 8.
Thököly Imre utca 1.
Toborzó u. 13.
Ostrom lépcső 3.
Óváros tér 2 .
Kossuth u. 13.
Kossuth u. 17.

10673
10691
10693
10697
10718
10608

Lakóház

4648

Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház

4701
4664
4657
4665
4658
4659
4690
4689
4666

Lakóház

4676

Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház

4699
4677
4691
4692
4745
4746
4751
4752
4703
10984
4704
4683
4740
4673
4674

10610
10621
10623
10624
10625
10617
10618
10632
10633
10628
10640
10641
10642
10665
10666
10670
10671
10675
10676
10677
10678
10679
10652
10653
10637
10638
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Név

Tsz.

Cím

Azon.

Lakóház
Lakóház
lakóház (népi)
lakóház (népi)
lakóház /népi/
Lakóház, v. vízimalom

4668
4684
10579
10580
10340
4730

10630
10658
10680
10643
10720
10650

Laktanya

4649

lelkészlak
Magtár

10748
4678

Malom

4671

melléképület
melléképület
Nagy szeminárium
Nagypréposti ház
Nep. Szt. János szobor
Nep.Szt. János szobor
Parasztház
pavilon
Petőfi Színház
Piarista templom
Pincelejárat
Pincelejárat ex lege
műemléki környezete
Premontei templom és
kolostorrom
Premontrei
kolostorrom

10652
10984
4721
4719
4667
4706
4656
4712
4682
4713
4688

Jókai u. 44.
Pacsirta u. 3.
Úrkút u. 6.
László u. 18.
Győri u. 13.
Miklós u. 8.
Bajcsy-Zsilinszky u.
34.
Győri u. 46 .
Lázár u. 1.
BETEKINTS VÖLGY,
Sallai u.
Úrkút sétány 1.
Thököly utca 1.
Vár u. 20.
Vár u. 18.
Jókai u. 38.
Vár u. 1.
Csatár u. 7.
Vár u. 17.
Óvári Ferenc u. 2.
Vár u. 14.
Pajta u. 12.

Premontrei templom

5493

Püspöki
jószágigazgatóság
Püspöki palota
ravatalozó (szertartási
ház)
Ref. templom

4688
5493
5493

10611
10719
10644
10711
15890
16371
10702
10700
10629
10688
10614
15865
10616
10681
10663
17483

GYULAFIRÁTÓT,
Kolostor u.
GYULAFIRÁTÓT,
Kolostor u.
GYULAFIRÁTÓT,
Kolostor u.

10716
12656
12655

4754

Komakút tér 4.

10635

4716

Vár u. 16.

10698

10985

Mártírok útja

16374

5500

Győri utca
Dózsa György utca
26.
Vár
Mártírok útja
Dózsa György utca 8.

10717

Ref. templom

4660

Régi várfal
sírjelek
Szent István völgyhíd
Szent István völgyhíd
műemléki környezete
Szentháromság-szobor

4736
10985
11211
11211
4735

Név
Székesegyház
Szt. Anna kápolna
Szt. Miklós templom
romjai
Temetőkápolna
temetőőr-lakás
Tűztorony
U.n. édeskúti rom,
domonkos zárda
maradványai

Tsz.
4732
4650

Cím
Vár u.
Ranolder tér

Azon.
10682
10664

4670

Egyetem utca

10606

4680
10985
4707

Mártírok útja
Mártírok útja
Vár u. 1.

10645
16375
10689

4729

Miklós u.

10649

U.n. Vetési oszlopfő

4722

Úrkút malom
Úrkút malom és
mellékpülete
Várkapu maradványai
Várkút
Városháza
Vendéglő, egykor
lakóház
Veszprém műemléki
jelentőségű terület
Vízimalom
Vízimalom műemléki
környezete
Volt Ipartestületi
székház, régi városháza
volt Megyeháza
zsidó temető
Zsidó temető
műemléki környezete

10652

Erzsébet sétány 1.
(Múzeum)
Úrkút sétány 1.

10652

Úrkút sétány 4.

10659

4708
4737
4702

Vár u. 3.
Vár
Szabadság tér 1.

10690
10686
10668

9366

Szabadság tér 14.

10669

4316

10701
15888

10667

4662

Fenyves utca 15.

10622

11415

Fenyves utca

12831

4705

Vár u. 1.

10687

4679
10985

Megyeház tér 1.
Mártírok útja

10647
10646

10985

Mártírok útja 8.

12829

10619
10607
16373
11714
12830

Vár

10685
80
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8.6. ábra: Helyi védett értékek

HELYI VÉDETT ÉRTÉKEK
Védettség (V.):
H
B
T

Homlokzati elemek, vakolatdíszek architektúra,
(eredeti) nyílászárók, tetőidom héjazat
Boltozat, belső elrendezés, belső díszítés (kifestés),
értékes padlóburkolat
Telekszerkezet: eredeti melléképület, pl. ún.
terményes ház, pajta

Sorsz.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Irsz.
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200

Cím
Áchim A.tér 1
Ács utca 15
Ányos Pál u. 9
Ányos Pál u 10
Ányos Pál u. 14
Ányos Pál u. 20
Ányos Pál u. 22
Ányos Pál u. 24

Hrsz
1105
5955
320
274
271
269
268
267

V.
H
H
H
HB
H
H
H
HB

2009

8200

Ányos Pál u. 1

285

H

2010
2011
2012
2013
2014

8200
8200
8200
8200
8200

435/2
2499
2471
2470
2474

H
H
H
H
H

2015

8200

4793

H

lakóház

2016

8200

4794

H

lakóház

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200

Árpád u. 9
Árva utca 1
Árva u. 4
Árva u. 6
Árva u. 2
BajcsyZsilinszk
y utca 8
BajcsyZsilinszk
y utca 8/2
Bem u. 4
Bem u. 5
Bem u. 6
Bem u. 7
Bem u. 9
Bem u. 8
Bem u. 15
Budapest út 1
Budapest út 10
Budapest út 11

Megnevezés
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
Rupert ház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház

169/1
145
167
144
143
166
140
4780
4061
4714

H
H
HB
H
H
HB
H
HB
HB
H

2027

8200

Budapest út 16

4035

2028
2029
2030
2031

8200
8200
8200
8200

Buhim u. 1
Buhim u. 3
Buhim u. 8
Buhim u. 7

248
250
2486
259

2032

8200

Buhim u. 14

2479

2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041

8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200

Buhim u. 16
Buhim u. 18
Búzavirág u. 5
Búzavirág u. 9
Búzavirág u. 14
Céhház u. 21
Céhház u. 32
Csap utca 13
Csatár u. 5

2479
2479
5715
5711
5704
551
538
3631
851

lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
irodaház
iskola
volt
H
vasútállomás
HB Lakóház, üzlet
H Lakóház üzlet
H
lakóház
H
lakóház
Vendéglő,
HB
panzió
H
panzió
H
lakóház
H
lakóház
H
lakóház
H
lakóház
H
lakóház
H
lakóház
H
lakóház
H
lakóház

Sorsz.
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052

Irsz.
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200

Cím
Csatár u. 21
Csatár u. 31
Csépli utca 11
Deák F. u. 1
Deák F. u. 5/a
Deák F. u. 7
Deák F. u. 8
Dózsa Gy. út 7
Dózsa Gy. út 9
Dózsa Gy. út 4
Dózsa Gy. út 11

Hrsz
826
817/1
665
321
318/2
323
334
5779
5799
132
5801

V.
H
H
H
H
HB
HB
H
H
H
HB
H

2053

8200

Dózsa Gy. tér

687/1

H

2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060

8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200

Eke u. 2
Eke u. 5
Elid u. 2
Elid u. 6
Elid u. 24
Endridi utca 2
Erzsébet s. 5

861
924
966
971
989
6240
5054

H
H
H
HB
HB
HB
HB

2061

8200

Erzsébet sétány

5048

HB

2062

8200

Erzsébet s. 1

5051

HB

2063

8200

Erzsébet s. 3

5053

HB

2064

8200

Eszterházy u. 1

700

HB

2065

8200

Eszterházy u. 5

698/2

B

2066

8200

696

H

2067

8200

695

HB

2068

8200

693

B

2069

8200

890

H

iskola

2070

8200

895

HB

lakóház

2071

8200

897

H

lakóház

2072

8200

962

H

lakóház

2073

8200

6274

H

lakóház

2074

8200

6243

HB

lakóház

Eszterházy u.
13
Eszterházy u.
15
Eszterházy u.
17
Eszterházy u.
18
Eszterházy u.
21
Eszterházy u.
23
Eszterházy u.
25
Fejesvölgyi u.
11
Fejesvölgyi u.
22

Megnevezés
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
panzió
plébánia
lakóház
Lakóház
hirdető
oszlop
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
múzeum
múzeum
Bakonyi ház
irodaház
iskola
(zeneiskola)
vendéglő
Lakóház un.
Csikász ház
lakóház
Kollégium un.
Davidikum
lakóházkisiskola
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Sorsz.

Irsz.

2075

8200

2076

8200

2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097

Cím
Fejesvölgyi u.
24

Hrsz

V.

Megnevezés

Sorsz.

Irsz.

Cím

Hrsz

V.

6244

H

lakóház

2113

8200

Kereszt u. 9

2513

H

Fenyves u. 19

2354

HB

2114

8200

Kereszt u. 11

2512

8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200

Fenyves u. 31
Füredi utca 8
Gelencsér u. 2
Gelencsér u. 3
Hajnal u. 27
Hajnal u. 28
Hajnal u. 29
Hajnal u. 33
Huszár u. 3
Horgos u. 2
Hóvirág u. 1
Iskola u. 1
Iskola u. 3
Jókai u. 1
Jókai u. 3
Jókai u. 4
Jókai u. 2
Jókai u. 7
Jókai u. 52-54
József A. u 11.
József A. u. 13

H
H
HB
H
HT
H
HT
HT
H
HB
H
H
HB
HB
HB
HB
HB
H
H
H
H

2115
2116

8200
8200

Kertalja u. 14
Kertalja u. 12

423
424

2117

8200

Kertalja u. 15

414

2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125

8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200

Kertalja u. 14
Kinizsi Pál u. 5
Kinizsi Pál u. 9
Kinizsi Pál u. 11
Kinizsi Pál u. 21
Kinizsi Pál u. 31
Kiskőrösi u. 3
Kiskőrösi u. 6

2126

8200

Kiskőrösi u. 9

2127
2128
2129
2130

8200
8200
8200
8200

2131

8200

8200

József A. u. 14

H

lakóház

2099

8200

József A. u. 18

5692

HT

2100
2101
2102
2103
2104
2105

8200
8200
8200
8200
8200
8200

József A. u. 19
József A. u. 21
József A. u. 23
József A. u. 24
József A. u. 28
József A u. 1

6030
6031
6032
5694
5697
5728

HB
H
H
H
H
H

2106

8200

Jutasi út 5

3818

H

2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143

8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200

Kiskőrösi u. 13
Kiskőrösi u. 15
Kiskőrösi u. 34
Kiskőrösi u. 31
Kittenberger
Kálmán utca
Komakút tér 2
Kossuth L. u. 1
Kossuth L. u. 3
Kossuth L u. 3
Kossuth L. u. 5
Kossuth L u. 7
Kossuth L u. 15
László u 1
László u. 4
László u. 12
László u. 13
Lázár u. 5

415
5995
5997
5998
6003
6066
5786
5958
5789/
1
5954
5948
5971
6194

2098

2343
5100
922
942
990
935
993
997
963
63
5045
5740
5742
125/8
177
197
88
190
620
6025
6027
5670/
1

Iroda, raktár,
(kertészet)
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
Üzlet, iroda
Jelenleg üres
színészlakás
gyógyszertár
lakóház
Irattár, raktár
Em. társasház
Em. üzlet
lakóépület
Lakóüzletház
lakóház
lakóház

2144

8200

2145

2107

8200

Török Ignác u. 1

2108

8200

2109

8200

Major u. 10
Jutaspuszta,
Kisréti utca

3018/
12
1991
2065/
1,2

2110

8200

Kádár u. 1

5749

HB

2111
2112

8200
8200

Kádár u. 7
Kálmán utca 9

5760
1090

HB
HT

H
HB
HB

lakóház
(óvoda)
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
Szent Margit
templom
laktanya,
levéltár
lakóház
lakóház,
malom
Lakóház és
melléképület
lakóház
lakóház

HB
T
H
H
HT
B
H
H
H
HT
H
H
H
H

Megnevezés
Üzlet,
vendéglő
lakóház
lakóház

Sorsz.
2149
2150
2151
2152
2153
2154

Irsz.
8200
8200
8200
8200
8200
8200

Cím
Mátyás u. 2
Mátyás u. 4
Mátyás u. 12
Mátyás u. 14
Mátyás u. 18
Mátyás u. 22

lakóház

2155

8200

Megyeház tér 2

lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház

2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165

8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200

2166

vendéglő

H

lakóház

H
H
H
H

lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
volt Puskás
malom
"színészház"
Lakóüzletház
Lakóüzletház
Lakóüzletház
Lakóüzletház
Lakóüzletház
Lakóüzletház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
Lakóház,
iroda
lakóház,
malom
lakóház
Károly
templom
temető
ravatalozó
épülete

6388

H

5739
27
26
26
25/1
22
18
1115
1077
1070
1102
1126

HB
HB
H
H
H
HT
H
H
H
H
H
H

Lázár u. 16

1154

H

8200

Margit tér 1

576

HB

2146

8200

Margit tér 4

571

H

2147

8200

Mártírok útja

5082

HB

2148

8200

Mártírok útja

5084/
2

HB

V.
HB
H
H
H
HT
H

Miklós utca 1
Miklós u. 2
Miklós u. 3
Miklós u. 4
Miklós u. 12
Miklós u. 16
Miklós u. 18
Miklós u. 17
Miklós u. 23
Miklós u. 31

Hrsz
1030
1031
1043
1044
1049
1053
5037/
1
637
619
636
621
611
607/1
604
629
626/2
623

8200

Óváros tér 1

50

HB

2167
2168
2169

8200
8200
8200

Óváros tér 7
Óváros tér 8
Óváros tér 9

193
243
280

HB
HB
HB

2170

8200

Óváros tér 9

280

HB

2171
2172
2173
2174

8200
8200
8200
8200

Óváros tér 19
Óváros tér 17
Óváros tér 20
Óváros tér 22

256
263
256
253

HB
HB
HB
HB

2175

8200

Óváros tér 24

251

HB

2176
2177

8200
8200

Óváros tér 25
Óváros tér26

249
247

HB
HB

2178

8200

Óváry F. u. 1

112

H

2179

8200

Óváry F u. 3

113

H

2180

8200

Óváry F u. 5

114

H

2181
2182

8200
8200

Óváry F u. 7
Pajta u. 5

115
449

H
H

2183

8200

Pajta u. 14

2244

B

2184

8200

Pajta u., kert

2242/
14

H

2185

8200

Pajta u. 19

443

HB

HB
HB
H
HB
H
H
HB
HB
HB
HB
H

Megnevezés
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
Vendéglő,
irodák
Lakóház, üzlet
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
Lakóház,
irodák, üzlet
bankház
irodaház
városháza
Városháza - B
épület
irodaház
irodaház
irodaház
irodaház
irodaház
(OTP)
irodaház
Irodaüzlet
volt
zeneiskola
üzlet
volt Biztosító,
adóhivatal
volt Főposta
lakóház
Lakóház,
iroda
"nyári lak",
kert"
Étterem,
szálloda
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Sorsz.

Irsz.

Cím

Hrsz

V.

2186

8200

Patak tér 1

220

H

2187

8200

Patak tér 2

221

H

2188
2189

8200
8200

Rákóczi u. 2
Rákóczi u. 3

45
59

HB
HB

2190

8200

Rákóczi u. 5

58/1

HB

2191

8200

Rákóczi u. 6

47

HB

2192

8200

Rákóczi u. 8

48

HB

2193

8200

Ranolder té 7.

123/2

HB

2194

8200

Ranolder tér 8

91

HB

2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225

8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200

Sarló u. 2
Sarló u. 7
Sarló u. 12
Sarló u. 26
Sigray u. 1
Sigray u. 12
Sigray u. 18
Sigray u. 24
Szabadság tér 5
Szabadság tér 6
Szabadság tér 7
Szabadság tér 8
Szabadság tér 9
Szabadság t 11
Szabadság t 12
Szabadság t 13
Szarvas u. 2
Szegfű u. 1
Szél u. 3
Szent I. u. 4
Szent I. u. 15
Szent I. u. 21
Szent I. u. 23
Szent I. u. 27
Szent I. u. 35
Szent I u. 41
Völgyhíd tér 4.
Sziklai J. u. 2
Sziklai J. u. 2
Sziklai J. u. 4
Thököly u. 3

567
677
554
544
958
907
909/2
913
28
29
30
31
32
34
35
36
752
6006
6276
638/2
872
868
866
864
859
856
690
82
81
87
39

H
H
H
H
H
H
HB
H
HB
HB
HB
H
HB
HB
HB
HB
HB
H
H
HB
H
H
H
H
H
H
HB
HB
HB
H
H

Megnevezés
Lakóház és
melléképület
Lakóház és
melléképület
Lakóház, bank
Lakóház, üzlet
Lakóház, üzlet
udvar
Lakóház, üzlet
gyógyszertár,
iroda
Iskola
(Padányi)
nyomda,
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
Lakóüzletház
Lakóüzletház
Lakóüzletház
Lakóüzletház
Lakóüzletház
Lakóüzletház
Lakóüzletház
Lakóüzletház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
templom
lakóház
lakóház
lakóépület
lakóház

Sorsz.
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237

Irsz.
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200

Cím
Thököly u. 5
Thököly u. 8
Thököly u. 11
Thököly u. 15
Toborzó u. 7
Toborzó u. 9
Toborzó u. 4
Toborzó u. 10
Úrkút u. 2
Úrkút u. 4
Vár u. 4
Vár u. 2

Hrsz
2510
2475
2507
2505
119
120/1
129
126
455
457
287
286

V.
HB
H
H
H
H
H
H
HB
H
HB
HB
H

2238

8200

Vár u. 19

235

HB

2239

8200

Vár u. 25

231

HB

2240

8200

Vár u. 27

230

HB

2241
2242

8200
8200

70
72

H
HB

2243

8200

Vas G. u. 4
Vas G. u. 7
Veszprémvölgyi
utca

0294

H

2244

8200

Virág B. u. 6

97

H

2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251

8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200

Virág B. u. 8
Virág B. u. 10
Virág B. u. 12
Vörösmarty t 1
Vörösmarty t 2
Vörösmarty t 6
Vörösmarty t 7

95
93
92
4778
4777
4758
4754

H
HB
H
H
H
H
H

2252

8412

Kastély u.. 1

9415

HB

2253

8412

Kálvária utca

9686

HB

2254

8412

Kálvária u. 28

9684

T

2255

8412

Kálvária domb

9576

T

2256

8412

Kálvária u. 29

9584

HB

2257
2258
2259

8412
8412
8412

Kálvária u. 33
Kolostor u. 10
Kolostor u. 12

9653
9845
9844/

H
H
H

Megnevezés
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
Iroda, üzlet
kapu
Bíróság,
börtön
Egyházi
lakóház
Egyházi iroda,
lakás
(plébánia)
lakóház
lakóház
volt
vízimalom
lakóház,
panzió
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház,
óvoda
Római
katolikus
templom
lakóház
stáció és
hármas
kereszt
Református
templom
lakóház
lakóház
lakóház

Sorsz.

Irsz.

Cím

Hrsz
2

V.

Megnevezés

2260

8412

Zirci u. 65

9461

H

2261

8411

Győri u. 37

2842/
2

lakó és
melléképület

HB

lakóház

2262

8411

Győri utca 53

2850

H

2263

8411

Győri utca 82

2733

H

2264

8411

Tószeg utca 2

2265

8200

Kökörcsin utca

2266

820

Csatár hegy

27614
4
15490
/1
083/1
0

H

lakó és
melléképület
lakó és
melléképület
lakóház
kis kápolna
Kis kereszt

83

ÉPÍTETT, ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

VESZPRÉM MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA - I. KÖTET, ADATGYŰJTÉS, HELYZETELEMZÉS

9.

A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA

A települések közlekedését lakosaiknak száma, az országon
belüli (területszerkezeti) helyzetük és a településszerkezeti
adottságaik együttesen határozzák meg (e tényezők a
települések fejlődése során egymásra is jelentősen hatnak).
Veszprém városa a 64.339 lakosával (KSH 2012. január 1)
jelenleg az ország 15. legnagyobb városa (a
megyeszékhelyek közül a 13. legkisebb)
9.1. KÖZÚTHÁLÓZATI KAPCSOLATOK (ORSZÁGOS ÉS
TÉRSÉGI KAPCSOLATOK)
Veszprém város országos és regionális kapcsolatait
értelemszerűen az országos közúthálózat biztosítja, melynek
mai sajátossága a főváros központtal kialakult sugaras jelleg.
Veszprém közvetlenül nem csatlakozik az elsősorban a
nemzetközi és országos kapcsolatok biztosítására hivatott
gyorsforgalmi úthálózathoz, Veszprém megyét is csak
perifériálisan egy rövid, mintegy 10 km hosszúságú szakasz
érinti, Magyarország jelenleg több, mint 1.300 km
hosszúságú autópálya és autóút hálózatából. A
gyorsforgalmi úthálózat Veszprémhez legközelebb eső
eleme a 30 km távolságra lévő M7 autópálya.
Veszprém országos és regionális kapcsolatrendszerét a
Nagytérségi úthálózati kapcsolatok ábra mutatja be.
Az ország gyorsforgalmi úthálózatának fejlesztésére
vonatkozó tervek tartalmazzák a nyugati országhatár (Graz)
–Veszprém–Dunaújváros (meglévő Duna híd)–Kecskemét–
Szolnok–Füzesabony (M3 autópálya) vonalon a nemzetközi
TEN-T hálózathoz tartozó, 399 km hosszúságú M8 autópálya
elem kialakítását.
Az országos főutak közül a megyeszékhelyet a kelet-nyugat
irányú kapcsolatot jelentő 8. számú főút, valamint az északdéli irányú kapcsolatot biztosító 82. sz., 73. sz., 72. sz. főutak
érintik.
Az országos közutak főútjainak és mellékútjainak 2x1 sávos
külterületi szakaszai megközelítően 14.000 E/nap/2irány
értékig megfelelő, 20.000 E/nap/2irány értékig eltűrhető
szolgáltatási szintet biztosítanak a közlekedők számára, 2x2
sávos keresztmetszet esetén ezek a határértékek 40.000
E/nap/2irány és 56.000 E/nap/2irány forgalmat jelentenek.

A 8. sz. Székesfehérvár–Szentgotthárd főútvonal az ország több
mint 2.100 km hosszúságú I. rendű főútvonal hálózatába
tartozik, amelynek szerepe az országrészek, és elsősorban a
régiók közötti kapcsolat biztosítása. A 8. sz. főút jelenti
Veszprém város domináns közúti kapcsolatait, mivel ezen
keresztül érhető el Székesfehérvár (a hatályos IVS szerinti
társközpont fejlesztési pólus), valamint Budapest (az ország
lakosságának 17 %-át, a megtermelt GDP-jének mintegy 35 %-át
jelentő nagyváros).
Az útvonal Veszprémtől keletre eső szakasza 2x2 sávos
keresztmetszetű (a Várpalotai 2x1 sávos átkelési szakasz
kivételével), míg a veszprémi elkerülő szakasz, és a várostól
nyugatra eső szakasz 2x1 sávos (a Márkót elkerülő több, mint 4
km hosszúságú 2x2 sávos szakasz kivételével). A főút Veszprém
környezetében mért forgalomterhelését és forgalom
összetételét az alábbi táblázat mutatja be (Közúti adatbank 2010
év).
9.1. ábra: Közúti adatbank, 2010

fontosságát jelzi, hogy a 1320/2012 (VIII.30) kormány
határozatban nevesített 27 közúti projekt közül 8 a főút
fejlesztésére vonatkozik.
A 8. sz. főút Veszprém közigazgatási területét érintő
fejlesztései várhatóan 2013 - 2015 között valósulnak meg (lásd
Közlekedés Koordinációs Központtal történt egyezetést).
Ennek keretén belül a főút 2x2 forgalmi, és középen elválasztó
sávval, 11,5 t - ás tengelyterhelésre és 110 km/ó-ás sebességre
méretezetten kerül kiépítésre. A fejlesztés során a Budapest
úti különszintű csomópont átépítésre kerül, míg a Füredi úti,
az Almádi úti, a Tapolcai, és a Csatári úti kereszteződések
különszintű csomópontokká épülnek át. Az erre vonatkozó
közlekedési tervek engedélyezési szakaszban vannak.
A 82. sz. Veszprém–Zirc–Győr, a 73. sz. Csopak–Veszprém, és a
72. sz. Veszprém–Balatonfűzfő főútvonalak az ország közel
4.500 km hosszúságú II. rendű főútvonal hálózatába tartoznak,
amelyek szerepe régiók és elsősorban megyék közötti
távolsági forgalom lebonyolítása.
A 82. sz. főút biztosítja Nyugat - Magyarország meghatározó
települése, Győr felé, valamint azon túl Pozsony és Bécs felé a
közvetlen eljutást Veszprém számára. Az útvonal műszaki
adottságait nagymértékben meghatározza a Bakony. A főút
Veszprém környezetében mért forgalomterhelését és
forgalom összetételét az alábbi táblázat mutatja be (Közúti
adatbank 2010 év).
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9.2. ábra: Közúti adatbank, 2010
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82. sz.
II. rendű főút
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A forgalmi adatok alapján megállapítható, hogy a főút 2x2 sávos
szakasza nem igényel kapacitásnövelő fejlesztést. A város
elkerülését biztosító nyomvonalnak azon szakasza, ahol a keletnyugati irányt jelentő 8. sz. főút és az észak - dél irányt jelentő
82 - 73 sz. főút forgalmi áramlatai fonódnak, kezd telítődni az
útvonal. A várostól nyugatra lévő 2x1 sávos szakaszok pedig már
fejlesztést igényelnek.
Ez az útvonal hivatott biztosítani Veszprémen kívül Szombathely
és Zalaegerszeg országon belüli kapcsolatait is – ennek

A forgalmi adatok alapján megállapítható, hogy a főút
térségeket
összekapcsoló
szakasza
nem
igényel
kapacitásnövelő fejlesztést, azonban Veszprémen belüli,
annak egyes településrészei közötti szakasza már jelentős
forgalmat bonyolít.
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Az útvonal Gyulafirátót és Kádárta településrészeket
elkerülő nyomvonalának korrekcióját már megtervezték,
várhatóan 2013-2014 közti időszakban valósul meg (lásd
alátámasztó munkarész, Közlekedés Koordinációs Központtal
történt egyezetés).
A 72. sz. főút a Balaton déli partja és Veszprém, valamint
azon túl Győr (a 82. sz. főúton keresztül) közötti kapcsolatot
jelenti. A 2x1 forgalmi sávval rendelkező rövid főútvonal
Veszprém környezetében mért forgalomterhelését és
forgalom összetételét az alábbi táblázat mutatja be (Közúti
adatbank 2010 év).
9.3. ábra: Közúti adatbank, 2010
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A forgalmi adatok alapján megállapítható, hogy a főút nem
igényel kapacitásnövelő fejlesztést.
A 73. sz. főút Balaton északi partja és Veszprém, valamint
azon túl Győr (a 82. sz. főúton keresztül) közötti kapcsolatot
jelenti. A rövid főútvonal Veszprém környezetében 2x2
forgalmi sávos keresztmetszettel rendelkezik, a 7219
összekötő út csomópontjától délre már csak 2x1 forgalmi
sávval.
A
főút
Veszprém
közeli
szakaszának
forgalomterhelését és forgalom összetételét az alábbi
táblázat mutatja be (Közúti adatbank 2010 év).
9.4. ábra: Közúti adatbank, 2010
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összetételét az alábbi táblázat mutatja be (Közúti adatbank 2010
év).
9.5. ábra: Közúti adatbank, 2010
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A forgalmi adatok alapján megállapítható, hogy a mellékutak
egyike sem igényel kapacitásnövelő fejlesztést.
A fő és mellékút hálózati elemek által meghatározott kistérségi
közúti kapcsolatrendszert a Kistérségi közlekedési kapcsolatok
ábra mutatja be.
A megyeszékhely településszerkezeti adottságai következtében
– többek között Veszprém városának részét képezi a tőle
területileg elkülönülő Kádárta, Gyulafirátót és Szabadságpuszta
területe – több országos mellékút is teljes hosszában a
települési úthálózat részévé vált mára. A 83102. sz. bekötőút
Veszprém központi területe úthálózatának a része (Házgyári út),
a 83302. sz. bekötőút a vasútállomás és a városi közúthálózat
kapcsolatát biztosítja, a 83105. sz. bekötőút Gyulafirátót (Posta
utca), a 82106. sz. bekötőút Kádárta (Győri utca–Vasút utca)
úthálózatának része.
9.2. KÖZFORGALMÚ
KÖZLEKEDÉSI
(ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI KAPCSOLATOK)

KAPCSOLATOK

A forgalmi adatok alapján megállapítható, hogy a főút nem
igényel kapacitásnövelő fejlesztést egyik szakaszán sem.

Veszprém közösségi közlekedésének kapcsolatrendszerét is a
Kistérségi közlekedési kapcsolatok ábra mutatja be.

A Veszprém (a térség domináns városa és egyben a megye
székhelye) valamint a környező települések közötti
közlekedést – a fenti főútvonalakon túlmenően – az
országos mellékúthálózatba tartozó 7301. sz. (Tapolca), a
7219. sz. (Felsőörs) a 7217. sz. (Balatonalmádi), 8214. sz.
(Hajmáskér) összekötő utak biztosítják.
Az országos mellékúthálózat elemeinek Veszprém
környezetében mért forgalomterheléseit és forgalom

Vasúti közlekedés: Veszprémet a transzeurópai vasúti
áruszállítási hálózat részeként működő, az országos
törzshálózatba (TEN-T hálózat) tartozó Székesfehérvár –
Szombathely (20-as) vasútvonal, valamint az országos
törzshálózatba tartozó Veszprém–Győr (11-es) vasútvonal érinti.
Az 1 vágányú, villamosított Székesfehérvár–Veszprém–
Szombathely vonal forgalmában napi 1 vonatpárt jelent a

nemzetközi kapcsolat részeként a Ljubljana–Budapest közötti
összeköttetést biztosító Citadella expressz.
Az országon belüli közlekedést szolgáló napi 13 vonatpár
nagyobb részt Szombathely és Budapest között közlekedő
gyorsvonat. A vonal forgalma 1500-1650 fő a Veszprémi
keresztmetszetben (2007 KHEM-KTI adatbázis).
A Székesfehérvár–Szombathely vasútvonal fejlesztése
várhatóan a 2014 -2 020 közötti időszakon belül valósul meg
(lásd alátámasztó munkarész MÁV egyezetést).
Az 1 vágányú, diesel vontatású Veszprém–Győr vasútvonalon
közlekedő napi 5 vonatpár együttes forgalma mintegy 100 fő a
Veszprémi végállomásnál (2007 KHEM-KTI adatbázis).
A vasútvonal fejlesztését, és a TSZT-ben szereplő Jutaspusztai
nyomvonal korrekciót az országos kapcsolatrendszer tükrében
nem tervezik (lásd alátámasztó munkarész MÁV egyezetést).
Autóbusz közlekedés: Az országos és/vagy térségi közösségi
közlekedés keretében a várost elérő országos közúti elemek
mindegyikén zajlik autóbusz közlekedés.
Az országos forgalom biztosítja, hogy a főváros mellett
közvetlenül elérhető az összes dunántúli megyeszékhely és
néhány további – a Dunától keletre eső – megyeszékhely is. A
meghatározó forgalmi kapcsolatot az országos autóbusz
közlekedésben Győr és Budapest jelenti.
A regionális forgalom az úthálózati adottságok következtében
legkoncentráltabban a zirci kistérség felé jelentkezik. Az
autóbusz pályaudvar terhelésében az országos és a regionális
forgalom megoszlása jelenleg mintegy 15 % - 85 %.
A regionális közlekedés utasforgalmának csak mintegy 60 %-a
kapcsolódik az autóbusz pályaudvarhoz, a többi része a város
külső területein éri el úti célját, vagy átszállással lehet a helyi
autóbusz közlekedés hálózatára kapcsolódni.
A Jutasi úti autóbusz pályaudvar autóbusz forgalmának 75 %át a Balaton Volán, míg 25 %-át más szolgáltatók adják. A
járatok statisztikai kihasználtsága 35,5 %.
Az autóbusz forgalom útirány szerinti megoszlását az alábbi
táblázat mutatja
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9.5. ábra: Autóbusz forgalom útírány szerinti megoszlása
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Az országos és a regionális autóbusz forgalom a Jutasi úti
autóbusz pályaudvarhoz kapcsolódik, amelynek utas
forgalma 35.000 utas/nap volt 2007. évben (KHEM-KTI
adatbázis). A buszpályaudvar forgalmából 2011. évben a
Balaton Volán 27.000 utas/nap értékkel részesedett, az
autóbusz forgalom alapján a teljes személyforgalom 32.00035.000 utas/nap értékre becsülhető.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a motorizációs
ellátottság (személygépjármű ellátottság) emelkedése
ellenére az autóbusz pályaudvar forgalma nem változik, vagy
csak kis mértékben csökken, tehát a város jelentősége
növekszik.
Az országos és regionális autóbusz forgalomhoz kapcsolódó
üzemi járműtárolás a közel 1 ha nagyságú pályaudvaron,
valamint a Balatonvolán Pápai úti telephelyének területén
történik.
9.-6. ábra: Veszpém, Jutasi úti autóbusz pályaudvar

csomópont kialakításával. A vasútállomás térségének a város
meghatározó
tömegközlekedési
pontjává
fejlesztése
kérdéskörét részletesen elemző hatástanulmány azonban még
nem áll rendelkezésre.
Légi közlekedés: A Veszprém – Szentkirályszabadja egykori
katonai repülőtér légi forgalmat jelenleg csak kisebb gépek
esetében, korlátozott mértékben, külön engedéllyel bonyolít le.
9.3.

KÖZÚTHÁLÓZAT VIZSGÁLATA

Elsősorban a közúthálózat területére hárul a város
működtetéséhez nélkülözhetetlen, a közlekedés igényeinek
biztosításához szükséges infrastruktúra elemek befogadása, és
rajta a közlekedési szolgáltatások lebonyolítása.
Veszprém város közigazgatási területén belül a közterületként
igénybe vett területek nagysága 558,6 ha, mely a közigazgatási
terület 4,37 %-a.
Veszprém szerkezetét is jelentős mértékben a nagyobb térség
település hálózatának elemeit összekötő közlekedési
nyomvonalak határozták meg, a történeti városfejlődés
következtében.
A kelet-nyugati irányultsággal kialakult Budapest út–Brusznyai
Árpád utca–Óvári Ferenc utca–Dózsa György utca–Pápai út által
meghatározott útvonal – az egykori 8. sz. főút – ma is
meghatározza Veszprém közlekedési rendszerét, és a város
„főutcájaként” funkcionál. Emblematikus eleme a Szent István
völgyhíd.
A sugárirányú útvonal részeként a Budapest úti szakasz az
elmúlt évtized csomópont építéseinek hatására mára
rendezetlenné vált, kialakítása teljes keresztmetszeti
szélességében újragondolásra és felújításra szorul.
A vizsgálat során rendszám-felírásos forgalomszámlálásra került
sor a Budapest út–Brusznyai Árpád út–Dózsa György utca–Pápai
út által alkotott útvonalon az átmenő forgalom mértékének a
meghatározására,
vagyis
azon
forgalomnagyság
számszerűsítésére, amely nem veszi igénybe a 8. sz. főút
Veszprém elkerülését biztosító nyomvonalát.

Veszprém tömegközlekedésének fejlesztése kapcsán
felmerült a vasúti és autóbusz közlekedés területi
koncentrációjának
megvalósítása
egy
intermodális

9.-7. ábra: Veszpém, Jutasi úti autóbusz pályaudvar
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A forgalomszámlálás adatai alapján az átmenő forgalom
értéke mintegy 2-3 %-ban határozható meg (a Pápai úti,
kisebb forgalmi keresztmetszethez viszonyítva).
A várostól délre elhelyezkedő - Balaton közeli települések
elérését biztosító - útvonalak is a város sugár irányú
főútvonalaivá váltak. A várostól északra eső Bakony
középhegység katonai használatú területei és a XIX. században
megépített vasútvonal nem kedveztek az úthálózat
fejlődésének a város ezen oldalán.
A közigazgatási határ tekintetében ma a városhoz tartozó – de
fejlődésüket tekintve egykor önálló településként kialakult –
Gyulafirátót és Kádárta városrészek az északi irányból
bevezető egyetlen közlekedési elem, a 82 sz. Veszprém–Zirc–
Győr főútvonal mentén, míg Szabadságpuszta a 73.sz. CsopakVeszprém II. rendű főút mellett helyezkedik el.
Veszprém központi területét az országos közúthálózatba
tartozó útgyűrű veszi körül, melynek déli oldala a 8. sz. I.
rendű főút elkerülő szakasza. A főút a város keleti határán, a
forgalmi
szempontból
meghatározó
székesfehérvári
(budapesti)
irányban
„lóhere”
típusú
külön-szintű
csomóponttal, a többi keresztező útvonalnál jelzőlámpás
forgalomirányítású csomóponttal rendelkezik. A gyűrű északi
oldala – 83102. sz. bekötőút – mára lényegében a városi
közúthálózat részévé vált (Házgyári út).
A 8. sz. főút forgalmának Veszprém szempontjából átmenőnek
számító része esetében egy jelentős hányad (IVS szerint
mintegy 20-25 %) nem a várost délről elkerülő nyomvonalat
veszi igénybe, hanem a települést északról kerüli el a 83102.
sz. bekötőúton (Házgyári úton). Ennek oka, hogy a kijelölt
elkerülő szakasz mintegy 9 km hosszúságú, és négy
jelzőlámpás forgalomirányítású csomóponttal rendelkezik, míg
a Házgyári út csak 7,2 km hosszúságú (a megengedett
sebesség szakaszosan 50-90 km/óra között változik), csupán
két jelzőlámpás forgalomirányítású csomóponttal.
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Az országos úthálózat részét képező gyűrűn belül a helyi
közutak (II. rendű főutak, gyűjtő utak, kiszolgáló utak) a
területfelhasználással szorosan összefüggő hálózatot
alkotnak. A város területfelhasználásában, és a lakosság
területi eloszlásában jelentős súllyal bíró lakótelepek (Jutasi
úti lakótelep, Cholnoky lakótelep, Egry József utcai lakótelep,
Endrődi úti lakótelep) rendelkeznek a legnagyvonalúbb
közterületi rendszerrel (sűrű főút és gyűjtőút hálózat párosul
nagy keresztmetszeti szélességekkel).
Veszprém közlekedési rendszere a Jelenlegi közúti és vasúti
hálózat tervlapon kerül bemutatásra.
A közúthálózat meghatározó elemein a 2012 évben végzett
forgalomszámlálás eredménye, valamint a 2002 évi TSZTben szereplő adatok az Úhálózat forgalomterhelési viszonyai
tervlapon kerülnek bemutatásra.
Az elmúlt évtizedre általánosan jellemző, folyamatos – évi 13 %-os – forgalomnövekedési tendencia megfordult. A
világgazdasági recesszió hatására az elmúlt négy évben a
forgalom – az egyes útvonalakon változó mértékben –
mintegy 15 %-al csökkent Veszprémben is (természetesen
egyes szakaszokon növekedés tapasztalható).
9.8. ábra: Óvári Ferenc utca forgalma vasárnap délelőtti időszakban

Veszprém főúthálózatának terhelése a hétvégi időszakban
jelentős mértlékben elmarad a munkanapokétól.
A város „fő utcájaként” funkcionáló Budapest út–Brusznyai
Árpád utca–Óvári Ferenc utca–Dózsa György utca–Pápai út
által alkotott útvonal terheletlenségét jelzi, hogy a
jelzőlámpás csomópontok irányítása is rendszerint
kikapcsolásra kerül vasárnaponként (kivétel a Cholnoky J.
utcai csomópont).

Veszprém közútjai csoportosíthatóak szerepkörük (országos
közutak és helyi közutak), valamint hálózati feladatuk szerint is
(gyorsforgalmi utak, főutak és gyűjtőutak). A meghatározó
közúthálózati elemeinek csoportosítását és hosszát az alábbi
táblázat mutatja be.

Helyenként a körforgalom a városképet kedvezőtlenül is
alakíthatja, mint például a Budapest úton található
csomópont.
9.11. ábra: Körforgalmú csomópont a Budapest úton

9.9. ábra: Közúthálózati elemek hossza
Országos főút
(km)
31.9
Gyorsforgalmi
út
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0

Országos
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Gyűjtőút
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42.3

31.9

89.5
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A közúti elemek minden szempontból (forgalmi teherbíró
képesség, baleset veszély, területigény, városkép,…) kritikus
helyszínei a csomópontok. A meghatározó közúthálózati elemek
egymással alkotott csomópontjainak típus szerinti megoszlását
az alábbi táblázat mutatja be.
9.10. ábra: Közúthálózati elemek csomópontjainak megoszlása
Útvonal
Különszintű Jelzőlámpás Kőrforgalmú Jelzőtáblás
kategória
csomópont csomópont
csomópont csomópont
I.
rendű
2
4
0
0
főútvonal
II.
rendű
0
6
12
25
főútvonal
Gyűjtőút
0
0
1
8
Csomóp.-ok.
2
10
13
33
száma
és
(megoszlása)
(3.5%)
(17%)
(22.5%)
(57%)
Az egyes csomópontok mindig a magasabb útkategóriába tartozó érintett
úthálózati elemnél jelennek meg

A körforgalom jelleg néhány gyűjtő vagy kiszolgáló út
szerepkört betöltő közúti elem egyedi csomóponti
kialakításban is megjelenik, ilyenek a Rózsa utcában kialakított
csomópont, és a Pajta–Árpád utca csomópontja.
9.-12. ábra: Rózsa utcai csomópont

Magyarországon valószínűsíthetően (erről készült statisztikai
adatok nem állnak rendelkezésre) Veszprém városa rendelkezik
fajlagosan a legtöbb körforgalmú csomóponttal a fő és gyűjtőút
hálózati elemek hosszára vetítve. Kedvező módon azonban nem
kerültek telepítésre a közlekedésben résztvevők szempontjából
bonyolultabb körforgalmú csomópont típusok (kettős
kőrforgalom, turbó körforgalom).
A körforgalmú csomópontok azonban nem csak egyszerű
közlekedési létesítmények, hanem városépítészeti szempontból
is fontos, városképet alapvetően meghatározó térképző
elemnek számítanak jelentős területi szélességük és viszonylag
nagy méretük miatt.
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9.13. ábra: Pajta - Árpád utca csomópontja

A város munkahelyi-gazdasági területeinek beépítését nem
követi megfelelő ütemben a közterületek kialakítása – több
helyen is a megfelelő rendezhetőséget akadályozó magánúti
állapot áll fenn (Henger utca, Lőszergyár út, stb).
A területeken érintett gazdasági szereplők, mint
tulajdonosok nem rendelkeznek megfelelő háttérrel a
közlekedési infrastruktúra szakszerű fenntartására, hosszú
távú üzemeltetésére. A közterületi státus hiánya többek
között nehézkessé teszi a város területének növekedéséhez
igazodó tömegközlekedési hálózatfejlesztést is.
Veszprém helyi úthálózata kiszolgáló útjainak egy része
forgalomcsillapított rendszerbe tartozik. itt kijelölésre
kerültek ún. tempó 30-as, és tempó 20 –as zónák, valamint
lakó- és pihenő övezetek. A Vár egész területén behajtási
korlátozás van érvényben, az épített környezethez
igazodóan.
A forgalomcsillapított területek és a súlykorlátozással védett
útvonalak a Speciális forgalomszabályozású területek,
útvonalak tervlapon kerül bemutatásra.
9.4.

TÖMEGKÖZLEKEDÉS VIZSGÁLATA

A városon belüli tömegközlekedés – Veszprém központi
területe és Kádárta településrész közötti, marginális

jelentőségű vasúti közlekedés kivételével – kizárólagosan
autóbusszal történik.
Autóbusz közlekedés: A város autóbusz közlekedésének
struktúrája a településszerkezeti adottságok következtében
három meghatározó sugárirányú tengelyt és egy körirányú
útvonalat eredményez.
A sugárirányú közlekedés részeként a Pápai út–Dózsa Gy. utca
által meghatározott tengely az Egyetem utca – Iskola utca
tengellyel egyesül, majd a Brusznyai Árpád utcán keresztezi a
belvárost és a város keleti oldalán a Jutasi úti tengelyben
végződik. A körirányú útvonalat a Görgey A. utca–Kádártai utca–
Cholnoky J. utca–Stadion utca alkotja. A meghatározó
jelentőségű útvonalakhoz további, kisebb forgalmú, egyéb
vonalak kapcsolódnak.
Az autóbusz hálózat és megállói által biztosított ellátottságot a
Jelenlegi tömegközlekedési hálózat című ábra szemlélteti. Az
egyes megállók 300 m-es körzetei kedvező gyalogos elérést
biztosítanak a város területének döntő része esetében, ennek
figyelembe vételével ellátatlan területnek a terepadottságok
miatt nehezen megközelíthető Séd patak völgye, és a belső
úthálózat kiépítetlensége miatt a város ÉNY részén lévő
munkahelyi területek számítanak.
A helyi autóbusz hálózat működtetését a város beépített
területei határának közelében lévő, végállomásként kiépített
decentrumok, és néhány egyszerű autóbusz forduló biztosítja. A
városközpontban lévő autóbusz pályaudvart végállomásként
csak néhány kis jelentőségű járat veszi igénybe.
A városi autóbusz hálózat üzemeltetését a Pápai úton lévő, közel
4 ha nagyságú járműtelep biztosítja.
Decentrumként funkcionál Veszprém vasútállomás (a helyi
járatok mellett helyközi járatok is érintik), a Haszkovó utcai
végállomás, és a Lóczy Lajos utcai végállomás (Cholnoky
forduló). Egyszerű autóbusz fordulóként működik a Pápai úton,
a József Attila utcánál (Vámosi úti temető), a Kádártai úton, a
Tüzér utcában, a Csererdei út és a Csatárhegyi útnál lévő-,
valamint a Jutaspusztán, Gyulafirátóton és Szabadságpusztán
levő forduló.
A helyi autóbusz közlekedés 54,7 km útvonal-hosszon és 202,2
km viszonylat-hosszon (egy útvonalon több viszonylat is
közlekedik) szolgálja ki az utazási igényeket.
2011 évben a statisztikai utas szám 24,7 %-os kihasználtság
mellett 14.802.200 fő/év értéket jelentett.
A helyi autóbusz közlekedés által szállított utasok száma az
elmúlt évtizedben évente 4-5 %-al csökkent, az elvesztett utasok

nagyobb része valószínűsíthetően a gyalogosan közlekedők
számát, és az egyéni személygépjármű forgalmat növeli.
A helyi közlekedést biztosító autóbusz hálózaton
munkanapokon naponta mintegy 760 járat, míg vasárnap –
igazodva a kisebb forgalmi igényekhez – megközelítően 360
járat közlekedik.
A hálózaton közlekedtetett kapacitás területi eloszlását egy
munkanap reggeli csúcsidőszakában (700-800 óra között) a
Jelenlegi tömegközlekedési hálózat kapacitása ábra mutatja
be.
9.14. ábra: Utasforgalom megoszlása
Év
Éves
utasforgalom

1996
26.431.000

2001
28.370.000

2006
21.541.000

2011
14.802.000

Vasúti közlekedés: A vasúti közlekedés – üzemmódjából
következően – önálló területfelhasználási egységként jelenik
meg a településrendezési tervekben. Az igénybe vett terület
100,14 ha, Veszprém város közigazgatási területének 0,78 %-a.
Az 1872 évben megnyitott, 2000 évben villamosított
Székesfehérvár
–
Szombathely
vonalon
Veszprém
vasútállomás és Kádárta vasúti megállóhely szolgálja ki a
megyeszékhely utazó közönségét. A vonal állomási forgalma
csekély, mintegy 450-500 utas/nap. A város központi területe,
és az attól néhány kilométer távolságra lévő Kádárta közötti
napi utasforgalom ebből mintegy 150 fő (2007 KHEM-KTI
adatbázis).
9.15. ábra: Veszprém, vasútállomás
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Kádárta városrészben lévő vasúti megállóhely műszaki
állapota mára igen leromlott.
9.16. ábra: Veszprém Kádárta vasúti megállóhely

bejáratig a gyaloglási távolság 2,25 km. A repülőtér és az ahhoz
kapcsolódó gazdasági-munkahelyi területek intenzív fejlesztése
és használata során az autóbusz közlekedést a jövőben legalább
a repülőtér bejáratáig biztosítani kell.
A városon belül helikopter leszállóhellyel rendelkezik a Megyei
kórház és a Veszprém Aréna
9.6.

Az 1896-ban épült Győr–Veszprém vonal a terepadottságok
folytán kedvezőtlen ív-viszonyokkal (R=200 m) rendelkezik
Veszprém közigazgatási területén belül. A vonal állomási
személyforgalma jelentéktelen, mintegy 50-100 fő/nap, az
áruszállításban
betöltött
jelentőségét
a
bakonyi
ércbányászat megszűnése miatt már korábban elveszítette.
Veszprém közigazgatási területén helyezkedik el Eplény
vasútállomás területe is.
A hatályos településszerkezeti terv a Győr–Veszprém vonal
esetében Jutaspuszta városrész elkerülését eredményező
nyomvonal korrekciót, a Székesfehérvár–Szombathely vonal
esetében a Veszprém–Szentkirályszabadja repülőtér és
gazdasági
terület
számára
iparvágány
kapcsolat
létesítésének lehetőségét tartalmazza.
9.5.

LÉGI KÖZLEKEDÉS VIZSGÁLATA

A légi közlekedés üzemmódjából következően önálló
területfelhasználási
egységként
jelenik
meg
a
településrendezési tervekben. Az igénybe vett terület 179,5
ha, a közigazgatási terület 1,4 %-a.
A
Veszprém–Szentkirályszabadja
repülőtér
jelenleg
korlátozott formában üzemel. A terület közúti elérését a 8.
sz. főúthoz kapcsolódó közút biztosítja, amelynek főútvonali
csomópontja komolyabb gépjármű forgalom biztonságos
lebonyolítására
nem
alkalmas.
A
csomópont
autóbuszmegállóval is rendelkezik, azonban a repülőtéri

9.17. ábra: Átépülő Kossuth Lajos utcai gyalogos aluljáró rámpája

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS VIZSGÁLATA

Veszprém sugaras-gyűrűs közúti szerkezete (Kádárta,
Gyulafirátót, Jutaspuszta, Szabadságpuszta területét figyelmen
kívül hagyva) egy olyan kompakt várostestet határoz meg,
amelyen belül gyalogos közlekedés szempontjából is kedvező
eljutási távolságok adódnak. Veszprém központi területének déli
szélét jelentő Egyetemváros (Egry József utcai ltp.), és az északi
szélét jelentő Bakonyalja városrész között mintegy 4,5 km a
távolság. Ebből következően a város teljes szélességében
megközelítően egy órás gyaloglással átszelhető, míg a város
központja legfeljebb fél órás gyaloglással elérhető a külső
útgyűrűn belül minden honnan.
A gyalogosforgalom megfelelő színvonalú és biztonságos
közlekedését a járda-hálózat a lakó- és intézményi területek
esetében megfelelően biztosítja, azonban a gazdasági- és
munkahelyi területek esetében ez nem teljeskörű
A gyalogos közlekedés felületeinek speciális elemei – a
különleges domborzati adottságok miatt – a lépcsők és rámpák.
Önálló gyalogos lépcsők elsősorban a Séd patak völgyében, és a
Várhegy környezetében a terep adottságoknak megfelelően
kerültek kialakításra.
A közúti forgalom különszintű gyalogos keresztezésére a Tesco
áruháznál a 82 sz. főút alatt, a Veszprém Arénánál a 0213/82
hrsz-ú közterület alatt, és a Jutasi út alatt kerül sor. Ez utóbbinál
a Budapest úti kőrforgalomnál új műtárgy épült, a Kossuth Lajos
utcánál a meglevő gyalogos aluljárót felhasználva új, a gyalogos
forgalmat utcaként lebonyolító működő közlekedési elem épül.

Ezzel a fejlesztéssel a Jutasi úttól keletre lévő – irodaházat,
Balaton Plaza épületét, valamint a Nap utca térségében lévő
jelentős méretű fejlesztési területet (Balaton Bútorgyár volt
területe) magába foglaló – városrész felé irányuló eljutás
könnyebbé és közvetlenebbé válik a jövőben.
A gyalogosok közlekedését előnyben részesíti már ma is az
Óváros tér és a Vár teljes területén a közterületek
burkolatainak kialakítása.
A gyalogos járdák szegélye a mozgás és látássérültek, az idősek
és a kisgyermekek közlekedésének megkönnyítésére a
meglévő csomópontokban folyamatosan lesüllyesztésre (02cm) kerül, célszerű a taktilis jeleket is elhelyezni. (A teljes
folyamat befejezése a város úthálózatának hossza miatt még
jelentős ideig eltarthat.)
9.18. ábra: Veszprémi vár, Vár utca

A gyalogos közlekedés elsősorban a városközpont területén
belül jelentős. Ennek meghatározó elemeként sétáló utcaként
épült ki korábban a Kossuth Lajos utca teljes szakasza (mintegy
350 m hossz) és a hozzá kapcsolódó teresedések, a Veszprém
hoteltől a Vár áruházig.
A Kossuth Lajos utca, mint belvárosi „korzó” (sétáló utca)
felújítása a belvárosi rehabilitációs program keretén belül
jelenleg zajlik.
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A gyalogos közlekedésben résztvevők biztonságának
növelésére több speciális megoldás került alkalmazásra: a
csomóponti területen a gyalogos átkelőhely eltérő színű és
anyagú burkolattal épült ki, illetve a láthatóság fokozása
érdekében a különösen veszélyes helyeken a „zebrákat”
vörös színű festéssel látták el (mely nem vált be a
csúszóssága miatt).
9.19. ábra: Csomóponti terület megkülönböztetett burkolattal

9.20. ábra: Kijelölt gyalogos átkelőhely figyelemfelhívó kialakítással

(Más
városokban
történtek
kísérletek
a
sebesség
csökkentésének és egyidejűleg a gyalogos közlekedés
kényelmének növelésére a teljes csomóponti terület járda
szintre történő megemelésével.)
9.7.

KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS VIZSGÁLATA

A morfológiai adottságok alapján Veszprém kerékpározás
szempontjából nem tartozik az ideális adottságú városok közé.
Központi területének déli szélét jelentő Egyetemváros (Egry
József utcai ltp.), és az északi szélét jelentő Bakonyalja városrész
között az átlagos terepesés ugyan nem haladja meg a 3,0 %-ot,
de a Séd patak markánsan kettéosztja a várost. Veszprém
központi területétől leszakadó, jelentősebb lélekszámmal
rendelkező Kádárta és Gyulafirátót településrészeket pedig
tagolt terepfelszín választja el.
A város országos kapcsolatait jelenleg egyedül az országos
mellékúttól fizikailag kedvező módon elválasztott Veszprém –
Balatonalmádi kerékpárút jelenti. A kerékpárúton jellemzően
turisztikai forgalom bonyolódik.

Veszprém jelenleg mintegy 10 km hosszúságú helyi kerékpáros
infrastruktúrával rendelkezik, amely a Jelenlegi közúti és vasúti
hálózat ábrán kerül bemutatásra. Az elmúlt években ezen
dinamikusan fejlődő közlekedési ág elemei még nem alkotnak
összefüggő hálózatot, azonban a kerékpáros közlekedési
forma egyre nagyobb teret kap.
Ezzel együtt a kerékpáros forgalom – mely 3-5 km távolságig
versenyképes a gépjármű közlekedéssel – egyelőre még nem
mondható jelentős mértékűnek, ezt támasztja alá a
kereskedelmi létesítményeknél telepített tárolók alacsony
kihasználtsága is.
9.22. ábra: Veszprém, Füredi dombi kerékpárút

A hatályos Veszprém megyei területrendezési terv Eplény és
Nemesvámos települések felé határozza meg további, az
országos kapcsolatrendszerbe tartozó vonalak kiépítését,
valamint Csopak és Márkó települések felé térségi kapcsolatokat
jelöl ki. Veszprém Nemesvámos Önkormányzatával közösen
sikeresen pályázott a településeket összekötő kerékpárút
megépítésére, a tervek elkészültek az engedélyezés és a
megvalósítás folyamatban van.
9.21. ábra: Veszprém – Balatonalmádi kerékpárút külterületen

9.23. ábra: Jelentős kereskedelmi létesítmény kerékpár tárolója
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9.8.

PARKOLÁSI VIZSGÁLAT

Veszprém lakosainak száma 64.339 fő, gépjármű adót
19.795 szgk. után fizettek 2012-ben. A város
személygépjármű ellátottsága ennek alapján 308 szgk./1000
lakos. (Az országos átlag 299 szgk./1000 lakos, míg a fővárosi
érték 326 szgk./1000 lakos.)
Az 59/2009 (XI. 29) Ör. számú járművek elhelyezéséről és
parkolóhelyek biztosításáról szóló helyi rendelet – tekintettel
az országos átlagot meghaladó személygépjármű
ellátottságra – nem biztosít kedvezményt az országos
érvényű normák alapján számított parkolóhely létesítési
kötelezettséghez képest. Kivételt csak a Bagolyvári út–Jutasi
út–Budapest út–Brusznyai Á. út által határolt belső terület –
vagyis a tényleges városközpont területe és a kis
beépítettségű Séd patak völgye képez.
A város 30/2012 (V.31.) önkormányzati rendelete Veszprém
fizető parkolási rendszerének szabályozásáról – tekintettel a
városközpontban található parkolóhelyeken összpontosuló
megyei-városi funkciók közlekedési igényére – a belváros
területének védelmére törekedve, a közterületi parkolási
lehetőségeket három, eltérő díjtételű övezetbe tagolva
működteti, így a fizető parkolók viszonylag gazdaságosan
üzemeltethetők.
Veszprém beépítése parkolási szempontból hat markánsan
eltérő jellegű övezetre bontható: belváros területe,
lakótelepek területe, kertvárosi beépítéssel rendelkező
lakóterületek,
gazdasági
területek,
kereskedelmi
létesítmények területe, egyedi forgalomvonzó létesítmények
területe.
Belváros területe:
Ebbe a kategóriába Veszprém történelmi városmagja és
annak környezete tartozik. Mint minden hosszú ideje
beépített városrész, korlátozott telken belüli parkoló
számmal és azt kiegészítő közterületi parkolási lehetőséggel
rendelkezik.
A
belváros
területén
koncentráltan
elhelyezkedő hivatali-, vendéglátó-, turisztikai és helyenként
a lakó funkciójú létesítmények jelentős forgalmat vonzanak,
amelynek ésszerű határokon belül tartását szolgálja - az
általános európai gyakorlatnak megfelelően - 2001-ben
bevezetett fizető parkolási rendszer.
Parkolási vizsgálatra került sor a fizető parkolási övezet
területébe eső közterületen, valamint az annak közelében
lévő, de a fizető parkolás határán kívül eső területen.
Mindkét esetben a várakozó járművek a nappali időszakban
eredményezik a parkolási csúcsot, tehát feltehetően a

belvárosi munkahelyekhez kötődő hivatás forgalom és
ügyintézési forgalom jelenik meg a területen. A fizető zónában
végzett felmérés alapján látható, hogy ott a rövid idejű
várakozás – ügyintéző forgalom – a domináns, két óra alatt
lényegében kicserélődnek a várakozó járművek. A fizető zóna
területén kívül, annak határán végzett felmérés alapján látható,
hogy ott a hosszú idejű várakozás – hivatás forgalom – a
domináns. Az ún. Szikvíz parkolóként ismert terület mintegy 120
férőhelyes P+R parkolóként funkcionál, amely a régóta tervezett
észak-déli közlekedési tengely továbbépítésével megszűnik és
egy része más formában kerül visszapótlásra. A közlekedés
átalakulásával ugyanakkor számolni kell azzal, hogy a mai
használók várhatóan a térség eddig parkolással nem terhelt
közterületein fognak megjelenni.
9.24. ábra: Parkolási vizsgálat fizető rendszerű közterületen

9.25 ábra: Parkolási vizsgálat nem fizető rendszerű „közterületen”

parkolók kerülnek benne visszapótlásra. Az Óváros tér
közelében, a Vasgereben és Horgos utca közötti területen
térszín alatti parkoló épül, amelynek egy része segíti majd a
belváros parkolási gondjainak megoldását.
Lakótelepek területe:
Ide sorolhatók a több önálló városrészt (Jutasi úti lakótelep,
Cholnoky lakótelep), vagy kisebb területet (Sólyi-Vilonyai utca
térsége, Kalmár tér térsége, Ördögárok utca térsége, Hóvirág
lakótelep, Egry József utcai lakótelep, Stadion utca térsége,
Endrődi Sándor utcai lakótelep) felölelő, jellemzően úszótelkes
beépítésű lakótelepek. Ezeken a területeken – a 14.881
férőhelyes (vonatkozó jogszabály alapján számított) parkolási
igénnyel szemben – csak 7.351 parkoló áll rendelkezésre. (Az
adatok a települési parkolás fejlesztési koncepciójából
származnak.)
A parkolási hiány ennek ellenére egyelőre csak lokálisan
jelentkezik, amely több okra vezethető vissza.
A területeken lévő lakások után számított igény csupán 11.983
férőhely, a többi a kiszolgálásukat biztosító kereskedelmiintézményi háttér elméleti parkolási igényéből adódik. Az
egyidejűség folytán érdemben csak a lakásokhoz kapcsolódó
igényeket kell ténylegesen biztosítani, mert ugyanazon
parkolóhely éjjel a lakófunkcióhoz, nappal a helyi igények
kielégítésére létrehozott kereskedelmi-intézményi funkcióhoz
tartozó parkolási igényt is ellátja, mivel fizikailag egy időben
csak az egyiket kell biztosítania. A másik ok, hogy a telepszerű
beépítésű városrészekben élők alacsonyabb vagyoni
helyzetéből adódóan a gépjármű ellátottság itt vélhetően
alacsonyabb a városi átlagnál.
A Jutasi úti lakótelepen két kisebb körzet vonatkozásában
parkolási vizsgálatra került sor, amelynek eredményei az
alábbi grafikonokon láthatóak. A parkolás felvétel alapján
megállapítható, hogy mindkét területen még a legnagyobb
terhelést jelentő éjszakai órákban is található szabad
parkolóhely, amiből azonban nem következik, hogy a gépkocsi
tulajdonosok a saját lakásuk közvetlen közelében találnak
szabad parkolóhelyet.

A Vár áruház melletti parkoló területén – a belvárosi
rehabilitációs program keretén belül – kétszintes parkolóház
épül, amely összességében 115 férőhelynyi parkoló többletet
eredményez, mivel a rehabilitáció során megszűnő felszíni
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9.26. ábra: Parkolási vizsgálat a Haszkovó utcában

Közterületi parkolás itt is jelentkezik, azonban ez az esetek
többségében kényelmi okokra vezethető vissza.
Gazdasági (ipari) területek:
Veszprém gazdasági területei jellemzően a rendszerváltás után a gazdasági szférában történt szerkezetváltás eredményeképpen
– részben beépültek (Északi Iparterület, Continental, Valeo,..),
vagy folyamatosan változáson és megújuláson (pld.: Bakony
Művek) mennek keresztül. A fejlesztések során ezeken a
területeken a mai követelményeket kielégítő, de nem minden
esetben megfelelő parkolási kapacitást biztosító felületek
kerültek kialakításra.

A Haszkovó utcai mintaterület a lakó és intézményi funkciók
(iskola, könyvtár) határán helyezkedik el. Megállapítható,
hogy ezen a területen a járművek mintegy 30 %-a a vegyes
parkolási szegmens ellenére sem kerül naponta használatra.
9.27. ábra: Parkolási vizsgálat a Stromfeld Aurél utcában

A Stromfeld Aurél utcai mintaterület a lakótelep középső
részén helyezkedik el, a levonható következtetések (szokásjellemzők) ezért csak a lakó funkcióra vonatkoznak. Itt jól
látható, hogy a járművek mintegy 50% -a nem kerül naponta
használatra.
Mindkét területen – a lakó funkció dominanciája miatt – az
éjszakai időszakban jelentkezik a parkolási csúcs.
Kertvárosi beépítéssel rendelkező lakóterületek:
A veszprémi lakásállomány közel 50 % -a ezeken a
területeken található. A lakások rendeltetésszerű
használatát biztosító parkolóhelyek általában telken belül
helyezkednek el, illetve a személygépjármű ellátottság
növekedésének megfelelően utólagosan is kialakíthatók.

Kereskedelmi létesítmények területe:
Veszprém három bevásárló központjában (hipermarket
együttesében), valamint nyolc nagyobb szupermarketjében
(legalább 100 férőhelyes parkoló kapacitás) került sor parkolási
vizsgálatra, amely az alábbi táblázatokban kerül bemutatásra.
9.28. ábra: Bevásárló központok (hipermarketek)
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9.29. ábra: Szupermarketek
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A kereskedelmi létesítmények forgalma jellemzően hétköznap
1600-1900 óra között, szombaton délelőtt-délután, valamint
vasárnap délelőtt bonyolódik. A hétvégi időszak teszi ki a teljes
forgalom mintegy 30-40 %-át. Mivel ebben az időben a közúti
forgalom nem párosul a hivatás forgalommal, ezért az
úthálózaton nem jellemző a zsúfoltság, vagy fennakadás.
Veszprém esetében egyetlen, nagyméretű domináns
létesítmény helyett, három nagyobb kereskedelmi központ is
kialakult, így a közúti forgalom kedvezően oszlik el és
legfeljebb csak a csomópontokban tapasztalható torlódás.
Egyedi forgalomvonzó létesítmények területe:
Öt jellemző létesítmény sorolható ebbe a kategóriába:
Veszprém Aréna, a vasútállomás, az autóbusz pályaudvar, a
Pannon Egyetem, és a Megyei kórház.
A várost körülölelő útgyűrűn kívül kapott helyet a – régiós
viszonylatban is nagy jelentőségű – fedett multifunkciós sportés
rendezvénycsarnok.
A
6.000
fő
maximális
befogadóképességű létesítményhez 750 felszíni parkoló és 16
autóbusz várakozóhely tartozik. Teljes, vagy nagymértékű
kihasználtsága – funkciójából adódóan – csak eseti jellegű,
elsősorban az esti, illetve a hétvégi időszakokra jellemző.
Parkolási vizsgálat alapján, a rendezvényeken és
sporteseményeken kívüli időszakokban a férőhelyek átlagos
nappali kihasználtsága mintegy 5 %. Rendezvények esetén a
látogató
közönség
a
szomszádos
nagyalapterületű
kereskedelmi létesítmények parkolóit és a Görgey utca
környéki lakóterületek közterületi parkolási lehetőségeit is
igénybe veszik, akadályozva ezek normál működését.
A sportlétesítmény közvetlen közelében helyezkedik el a város
legnagyobb kereskedelmi létesítmény együttese (Tesco + OBI
áruházak), aminek következtében a hétvégi időszakban, a
kiszolgálásukat biztosító úthálózaton átmeneti torlódások
jelentkezhetnek. A 9.1. pontban ismertetett, a 82. sz. országos
főútra vonatkozó fejlesztés megvalósulása után (Gyulafirátót
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és Kádárta településrészeket elkerülő új nyomvonal
építésével) már rövidtávon megszűnik ez a veszély helyzet.
9.-30. ábra: Veszprém Aréna

várható vonatszám növekedés miatt (lásd alátámasztó
munkarész MÁV egyezetést) – a későbbiekben szükségessé
válik.
A vasútállomás parkolójában végzett – a mellékelt grafikonon
bemutatásra kerülő – felmérés alapján megállapítható, hogy
annak kapacitása napközben közel 100%-ban, éjjel pedig közel 0
%-ban kihasznált. A parkolót használó járművek több mint 70 %a hosszú időre - P+R rendszerben - veszi igénybe a létesítményt.
9.-32. ábra: Veszprém vasútállomás parkolójának foglaltsága

A Jutasi útnál levő – országos és regionális kapcsolatokat
ellátó – autóbusz pályaudvar nem rendelkezik saját
parkolóval, így az igények kielégítését a környező, fizető
parkolási övezetbe tartozó parkolóhelyek látják el.
A város peremén elhelyezkedő vasútállomás közösségi
közlekedési
eszközzel
történő
elérése,
és
személygépjárművel történő megközelítése kedvező
feltételekkel biztosított.
Az állomást érintő két vasútvonal együttesen sem bonyolít le
jelentős forgalmat, azonban a vasútállomás előterében lévő,
jelenleg 40 férőhelyes felszíni parkoló kapacitása így is
kihasznált.
9.-31. ábra: Veszprém vasútállomás parkolója

A Pannon Egyetem több ezer hallgatója esetében a fajlagos
parkolási igény alacsony, az oktatói állományhoz kapcsolódó
viszont lényegesen magasabb. A parkolás jelentős részben a
kertvárosias lakófunkciójú beépítéssel rendelkező Nádortelep
közterületein zajlik.
A Megyei Kórház esetében a járóbetegek és beteglátogatók
gépjárműveinek parkolása jelenleg nincs megoldva. A megállási
és várakozási lehetőséget a Mártírok útjának nyugati szélén
levő, párhuzamos megálló sáv jelenti, amelynek kapacitása nem
elégíti ki a szükséges igényeket. Ennek a hiánynak távlati
megoldására, az érvényben levő szabályozási terv a kórház
főbejáratával szemben levő területen (amelyen jelenleg
kizárólag a kórházi dolgozók számára kijelölt parkoló
helyezkedik el) biztosítja többszintes parkolóház építésének
lehetőségét.
9.9.

A parkoló befogadóképességének bővítése – a
vasútfejlesztési elképzelések magvalósulása következtében

HELYZETELEMZÉS

Veszprém közlekedési kapcsolatai összességükben közepes
színvonalúnak számítanak az ország más településeihez
viszonyítva.
A várost jelenleg közvetlenül még nem érinti a gyorsforgalmi
úthálózat, azonban rendelkezik kelet-nyugati irányú és északdéli irányú főúthálózati kapcsolattal. A gyorsforgalmi úthálózat

(M8 autópálya) és az országos közúthálózat fejlesztési
elképzelései érintik a várost (8. sz. főút, 82. sz. főút).
A várost érintik regionális feladatokat ellátó, valamint a
nemzetközi hálózatba kapcsolódó vasútvonalak is, míg
azonban az előző forgalmi szerepe igen alacsony, az utóbbinak
az országos hálózatban betöltött jelentősége is csak
közepesnek minősíthető.
Az autóbusz közlekedés a városközpontban elhelyezkedő
autóbusz pályaudvarral kedvező szolgáltatást nyújt az utazó
közönség számára mind regionális, mind országos szinten (az
úthálózat biztosította közlekedési kapcsolatok figyelembe
vételével), de ugyanakkor jelentős gépjárműforgalmat is
jelent.
Veszprém-Szentkirályszabadja repülőtér a légiközlekedés és
szállítás megvalósításának lehetőségét csak későbbi fejlesztés
szintjén biztosítja a város számára, amelyet a
településszerkezeti- és szabályozási terv lehetővé tesz.
Jelenleg a kiépítés hiányában csak külön engedéllyel
használhatják a műszerezés nélküli kifutópályát kisebb
repülőgépek, menetrendszerű járatok nem üzemelnek.
A város belső közlekedési rendszere összességében kedvező. A
sugaras-gyűrűs rendszerű úthálózat lehetővé teszi a város
elkerülését az átmenő forgalom számára, ugyanakkor kedvező
struktúrát biztosít – a Séd patak által meghatározott
domborzati kötöttségek figyelembe vételével – a városon
belül mind a személygépjármű, mind a városi autóbusz hálózat
számára. A városi autóbusz közlekedés – mint szolgáltatás –
jelenleg alul értékelt a város közlekedésében.
Veszprém településszerkezeti adottságai következtében a
városon belüli gyaloglási távolságok – a területileg különálló
városrészek kivételével – kedvezőek, különösen a
városközpont elérését tekintve.
A kerékpározás szerepe mind a turisztikai, mind a városon
belüli közlekedés terén tovább erősíthető, annak ellenére,
hogy ehhez a közlekedési formához nem ideálisak a település
domborzati adottságai. Jelenleg – összefüggő hálózat híján –
kínálati jellegű kerékpáros infrastruktúra nem áll
rendelkezésre a városi forgalom számára, így a közlekedésen
belüli szerepe marginális.
A parkolás – mint minden nagyobb város esetében – összetett,
és nehezen kezelhető problémaként jelentkezik a központi
funkciókat tömörítő belvárosi területen, és a lakótelepek
területén.
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10.

A KÖZMŰ INFRASTRUKTÚRA

Veszprém város és a környező kis települések vízellátásáról,
valamint a szennyvízelvezetésről a Bakonykarszt Víz- és
Csatornamű Zrt. gondoskodik.

10.1. VÍZELLÁTÁS
10.1.1. Jellemző főbb adatok
(a 2010. évi KSH adatok alapján)
Lakónépesség:
Veszprémi nagyvárosi település-együttes összesen: 79 965 fő
(+ 4%-os növekedés a 2001. évi adatokhoz képest)
ebből Veszprém központ:……………………………………….64 339 fő
(+ 4,7%-os növekedés a 2001. évi adatokhoz képest)
Lakásállomány:

10.1.2. Vízbázisok

Veszprémi nagyvárosi település-együttes összesen: 32 040 db
ebből Veszprém központ:………………………..……………..26 246 db
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakás:
Veszprémi nagyvárosi település-együttes összesen:…….95,9%
ebből Veszprém központ:…………………………………………….95,8%
Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakás:
Veszprémi nagyvárosi település-együttes összesen:……..95,1%
ebből Veszprém központ:……………………………………………..95,2%
10.-1. ábra: Statisztikai adatok

Közüzemi
vízvezeték
hálózat hossza:
Közüzemi
ivóvízvezetékhálózatba bekapcsolt
lakás:
Üzemelő közkifolyó:
Közüzemi
szennyvízgyűjtőhálózat hossza:
Közüzemi
szennyvízgyűjtőhálózatba bekapcsolt
lakás:

A város és a város ivóvíz-ellátási rendszeréhez hozzákapcsolt
környező települések vízigénye jelenleg átlagosan 10 200
m3/nap, mely csúcsigények esetén elérheti a 12 300 m3/nap
mennyiséget is. A fentiekben benne van a Szentkirályszabadja
(átlag:
200 m3/nap,
csúcs:
300 m3/nap),
valamint
Nemesvámos község részére átadandó mennyiség (átlag:
500 m3/nap, csúcs: 650 m3/nap). A város környéki vázbázisok
több mint 36 000 m3/nap mennyiséget tudnak összességében
biztosítani.

2000. év
eleji KSH
adatok

2010. évi
KSH
adatok

változás

287,4 km

251,8 km

–35,6 km

21 273 db

25 134 db

3861 db

36 db

17 db

–19 db

165,9 km

220,1 km

54,2 km

18 278 db

24 983 db

6705 db

A város vízbázisai jellemzően a város szélső gyűrűje mentén
találhatóak, melyek fokozottan érzékeny, valamint kiemelten
érzékeny, fedetlen, nyílt karsztos területeken helyezkednek el.
A karsztos vízbázis előnye, hogy jó minőségű víz nyerhető ki
belőle és a kitermelés is könnyebb, mivel kevesebb kúttal
nagyobb hozamot lehet elérni, mint más kőzettípusoknál.
Hátránya
viszont
a sérülékenysége,
szennyeződésérzékenysége. A sérülékenységet a fedőréteg (O),
„áramláskoncentráló faktor” (C), a csapadék (P), valamint a
karsztrendszer fejlettsége (K) együttesen határozza meg. Az O,
C és K faktorok a rendszer belső sérülékenységét írják le, míg a
P faktor a rendszerre gyakorolt külső hatást. Vízkészlet
sérülékenységi vizsgálatánál az O, P, és C faktort kell
figyelembe venni, míg a forrás sérülékenységi vizsgálatánál
ezek kiegészülnek a K faktor vizsgálatával.

- és hidrogeológiai B védőövezettel.
A vízbázisok védőövezeteit a „Közművizsgálat: Vízbázisok és
védőterületeik”
tervlapon
ábrázoltuk.
Az
egyes
védőterületeken a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet
vizsgálathoz köti, korlátozza, illetve tiltja meg az ott végezhető
tevékenységek körét.
Az üzemelő vízbázisok jellemzése:
I., Séd-völgyi vízbázis
A vízbázis a Séd mentén DK-ÉNy irányban, a Betekintsvölgytől a Csatár-hegy alatt telepített kútig helyezkedik el.
A külső egészségügyi védőterületén hétvégi kiskertek, kb.
50%-án erdő, legelő, nagyüzemi szántó található.
Ez Veszprém legrégebbi vízbázisa, habár a korábbi források
és galériák vízhozamának csökkenése, illetve kiapadása
miatt mára már mélyfúrásos vízkitermelés folyik a
település területén.
A Séd-völgyi területen van a legnagyobb hozamú vízbázisa
is a városnak, kapacitása 8400 m3/nap.
10.-2. ábra: Vízmű kút fedett gépháza

A 4 jelenleg is üzemelő vízbázis közül csak a Gyulafirátótimedencében telepített községi kút tekinthető védettnek, ahol
a vízadó réteg felett 60–100 m vastag, miocén agyagos,
homokos, kavicsos összlet található. A többi vízbázis esetén az
alaphegységet általában 0,5–5 m vastag, gyenge adszorpciós
képességű negyedidőszaki lösz, holocén üledék, talajtakaró
borítja.
Mint minden vízbázis, így a fent említettek is rendelkeznek:
- külső- és belső egészségügyi védőterületekkel,
- hidrogeológiai A,
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10.-3. ábra: Termelő kutak

Víztermelő kutak
Lőtéri fúrt kút
S-1 sz. fúrt kút
S-2 sz. fúrt kút
Kiskúti fúrt kút
Laczkó-karsztakna

10.-5. ábra: A kádártai vízbázis egy részlete

Víztermelésből
kivett kutak
Lampert-galéria
Unger-galéria
Kiskúti-galéria
Fejesvölgyigaléria

10.1.3. Vízhálózat, nyomászónák

Észlelő kutak

A város vízhálózata és ez által a vezetékes vízellátás közel
100%-osan kiépített. A vezetékrendszer anyagai az egyes
építési korszakok műszaki adottságainak megfelelően kerültek
kiválasztásra, azaz az 1950-es évekig öntöttvas, 1950-1980
között azbesztcement, illetve acél anyagú csöveket, az 1980-as
évek elején KM PVC csöveket, azóta pedig napjainkig KPE
anyagú csöveket építenek be a hálózatba.

S-3 sz. fúrt kút
S-6 sz. fúrt kút
CS-1 sz. fúrt kút
CS-2 sz. fúrt kút

A kiépített hálózatban igen sok helyen található ágvezeték,
ami azt jelenti, hogy a vezeték csak egy oldalról kap
vízbetáplálást, szemben a körvezetékes hálózattal, ahol a cső a
másik végén is csatlakozik egy vezetékhez. Az ilyen
ágvezetékek problematikája, hogy az általuk szállított
vízmennyiség jóval kisebb, továbbá a kisebb áramlási sebesség
mellett a csőfal lerakódás miatt a vízminőség is romolhat,
körvezetékes rendszerrel ellentétben.

II., Aranyosvölgyi vízbázis
Veszprém északi részén a Séd patak bal partján
helyezkedik el. 1949-ben létesült a völgy nyugati oldalában
fakadó források galériás foglalásával, majd 1969-ben – a
víztermelés fokozására – 3 db 30 m-es talpmélységű kutat
létesítettek.
A vízbázis kapacitása 3400 m3/nap.
10.-4. ábra: Aranyos völgyi vízbázis villamosenergia megtáplálása és egy
kútja a patak partján

IV., Gyulafirátóti vízbázis
Veszprémtől
ÉK-i, Gyulafirátóttól
Ny-i irányban
helyezkednek el az 1-6. sz. víztermelő kutak. A kutak által
kitermelhető víz nitrát tartalma jelentősen eltér egymástól
– keletről nyugat felé haladva 2–10 mg/l értékről 15–
25 mg/l értékre emelkedik – ezért jelenleg az 1. és a 2. sz.
kutak üzemelnek. A kutak kapacitása 4000 m3/nap.
Létezik, egy ún. tartalék (ötödik) vízbázis is, mely a
Tekeres-völgyben található. Az itt létesített 10 db
100 méter talpmélységű kút fokozottan érzékeny területen
található, így távlatilag kijelölt vízbázis révén a terület
védelméről gondoskodni kell.
10.-6. ábra: Az üzemelő kutak összesített kapacitásai

Vízbeszerző,- ellátómű
neve
Kiskúti fúrt kút
Laczkó karsztakna
Sédvölgy
Sédvölgyi kutak
Lőtéri fúrt kút
Aranyosvölgy 3. és 5. kút
Aranyosvölgyi
vízbázis
Aranyosvölgyi galéria
Kádártai Vízbázis
Kádártai galéria DK-i ág
Gyulafirátóti 1.-6. kutak
Gyulafirátót vízbázis
Gyulafirátóti községi kút
Összesen:
Vízbázis neve

III., Kádártai vízbázis
A Kádártai-galéria a település középpontjától délre fakadó,
nagy vízhozamú karsztforrás-csoport részleges foglalásával
készült 1972-ben. A galéria vizét a vízminőségének romlása
miatt keverik a gyulafirátóti kutak vizével, ezért kapacitása
jelenleg csak 2800 m3/nap.

Kút kapacitása
(m3/nap)
2770
2500
11 490
1540
3840
1800
5000
6900
620
36 460

A hálózaton korábban túlnyomórészt föld alatti tűzcsapok
létesültek, ám az utóbbi években már a föld feletti
berendezések kerültek beépítésre. Mindkét változat esetén a
megtápláló hálózat kellő nyomáson tudja biztosítani a
szükséges oltóvíz-mennyiséget.
(Fontos megjegyezni, hogy a 2013. január 1-jén hatályba lépő
28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról a korábbi 100 méteren belüli tűzcsaptávolságot
középmagas épületek esetén a 431. §-a alapján 50 méterre
csökkenti.)
Az egyes épületek, tömbök ellátását a város domborzati
viszonyai miatt csak különálló nyomászónákkal lehet
biztosítani. Ez a megállapítás vonatkozik a középmagas és
magas épületekre is, mivel az ivóvíz és tűzivíz-ellátás is egy
hálózatról történik.
A várost három, a környező településeket további egy-egy
nyomászóna látja el. A zónák nyomását medencék és a
melléjük telepített gépházak, valamint hidroglóbuszok – mint
ellennyomó medencék – biztosítják.
Az egyes nyomászónák jellemzése:
I. zóna
A zóna vízbetáplálása a Séd-völgyi, az Aranyosvölgyi- és a
Kádártai vízbázisok kútjaiból történik. A zóna ellennyomó
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medencéje az ÉDÁSZ medence, amelyet az Egry lakótelep
I. sz. gépháza, az aranyosvölgyi DN 300 mm-es, és a
kádártai DN 450 mm-es gerincvezetékek töltenek. Ez a
zóna biztosítja az É-i iparterület, a Bakonyalja városrész és
környékének, a Dózsaváros, a Belváros területeinek,
valamint nyomáscsökkentőn keresztül a Jutas-lakótelep
ellátását.

10.-8. ábra: A III. zónai víztorony

10.-10. ábra: A kádártai hidroglóbusz

II. zóna
Az I. zónától délre, valamint keletre fekvő területek, a
Cserhát-lakótelep, a város Jutas úttól keletre eső
területeinek, a Petőfi városrésznek, az egyetemi
városrésznek, a Hóvirág-lakótelepnek, az Egry lakótelepnek
ellátását a II. zóna biztosítja. A hálózati nyomásról az
ÉDÁSZ II. sz. gépháza, valamint a Látóhegyi medence, mint
ellennyomó medence gondoskodnak. Az Egry lakótelep
magas épületeiben egyedi nyomásfokozók biztosítják a
megfelelő víznyomást.

Gyulafirátót

10.-7. ábra: ÉDÁSZ gépház és medence

Kádárta
A településrész vízellátása saját vízrendszerről, külön
nyomászóna által biztosított. A zóna vezetékeiben a
víznyomást a kádártai gépház, valamint a kádártai
hidroglóbusz biztosítják.
10.-9. ábra: A kádártai vízmű gépház és medence

A veszprémi belvárostól távol eső településrész vízhálózata
független rendszerként üzemel, így saját nyomászónával
rendelkezik. A hálózati nyomásról a közösségi kút 1/a. sz.
gépháza,
valamint
a
gyulafirátóti
hidroglóbusz
gondoskodnak.
Az önálló zóna egy biztonság vízvezetékkel kapcsolódik a
Gyulafirátóti vízbázishoz.
10.-11. ábra: A gyulafirátóti hidroglóbusz

III. zóna
A III. zóna biztosítja a város DK-i részének, a Cholnokylakótelepnek, valamint az Almádi út két oldalán a Cserepes
u. és a déli megkerülő út közötti magasabban fekvő
területek vízellátását. A hálózati nyomást az ÉDÁSZ III. sz.
gépháza és a III. zónához tartozó víztorony hozzák létre.
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10.2. CSATORNÁZÁS

10.-13. ábra: Térségi szennyvízátemelő (Kádárta)

A szennyvíztisztító telep 1972-ben létesült, kezdetben
5200 m3/nap kapacitásra méretezve (I. ütem).

10.3.1. Szennyvízcsatornázás
A város, valamint a környező településrészek (Kádárta,
Gyulafirátót) szennyvizeinek elvezetéséről, az elvezető hálózat
üzemeletetéséről, továbbá az összegyűjtött vizek tisztításáról
a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. gondoskodik.

A vízfogyasztás növekedésével a kezdeti befogadóképesség
hamar kevésnek bizonyult, így az 1981-ben megvalósult átfogó
fejlesztés során a telep már nemcsak 12 000 m3/nap
kapacitásúvá vált, hanem előülepítővel, levegőztetővel ellátott
biológiai tisztító műtárggyal és utóülepítő egységgel is bővült.
A szennyvíziszap kezelésére fűtött utórothasztót és
centrifugális iszapvíztelenítőt helyetek üzembe. Ezzel a II.
ütemű fejlesztéssel a telep az akkori előírásoknak megfelelő,
III. vízminőségi kategória követelményeinek tudott megfelelni.

A csatornahálózat kiépítettsége közel 95%-os, azaz a
vízhálózattal közel azonos területi ellátottságot biztosít. A
város
vízbázisainak
sérülékenysége
miatt
a
szennyvízelvezetést rövid távon belül teljes mértékűvé kell
kiépíteni.
A település túlnyomórészt elválasztott rendszerben
csatornázott, tehát a szenny- és a csapadékvizek külön
rendszerben kerülnek elvezetésre. (A csapadékvíz-elvezető
hálózat üzemeltetője az Önkormányzat.) Egyedül a belváros
részen találhatóak olyan egyesített rendszerű csatornák,
melyek még téglaboltozatúak. Az ilyen jellegű csatornázottság
csupán 5%-át teszi ki a teljes csatornahálózatnak. Az elvezető
hálózat kisebb arányban épített kő, illetve tégla anyagú,
jellemzően inkább beton, illetve azbesztcement csövek
kerültek beépítésre. Az elmúlt évtizedben pedig már a KG PVC
anyagú csöveket alkalmaznak.
A gyűjtőhálózat a domborzati adottságoknak köszönhetően
gravitációs üzemű, csak néhány esetben van szükség közbenső
szennyvízátemelők beiktatására. Az átemelők többsége inkább
a hálózati végpontokon üzemel, amelyek biztosítják a
szennyvíztisztítóhoz történő elvezetést.

10.3.2. Szennyvíztisztítás

Az összegyűjtött vizek a várostól északra, a Séd patak mellett
található szennyvíztisztító telepre kerülnek. A Cseredei
lakóterület és a volt Bakony Művek területén levő gyáregység,
valamint a volt katonai repülőtér területén önálló, helyi
szennyvíztisztítók üzemelnek.
10.-14. ábra: Szennyvíztisztítóba érkező vizek

A környezetvédelmi előírások szigorítása miatt szükségessé
vált a III. ütemű bővítés végrehajtása, mely több szakaszban
valósult meg. 1998-ban – a III/1. szakaszban – biológiai blokk
került átadásra, amely az I. vízminőségi kategória teljesítésére
volt képes. A fejlesztéssel a szerves anyag eltávolítása mellett
a nitrogén és foszfor hatékony eltávolítását is megoldották.
2001–2003-ban – a rekonstrukció III/2. szakaszában – az
iszapvonal felújítására került sor. A rekonstrukciós munkák
során megvalósult a rothasztó tornyok építészeti, gépészeti
felújítása, valamint szolár iszapszárítás valósult meg és 3 db
12 x 85 m-es szolár csarnok épült. A szennyvíztisztító telepen
kb. 2000 m3/nap biogáz keletkezik az iszaprothasztásból,
amelyet – gázmotor segítségével – fűtésre és villamosenergiatermelésre lehet felhasználni. Így a szennyvíztisztító telep
energiaigényének közel 60%-a saját erővel biztosítható.
10.-15. ábra: Iszapszárító szolár csarnok belső gépészettel

10.-12. ábra: Közbenső hálózati szennyvízátemelő

Bár a vízfogyasztás – és ennek következtében a keletkező
szennyvíz mennyisége is – csökkenő tendenciát mutat, az
elmúlt években a tengelyen szállított szennyvíz mennyisége
folyamatosan csökkent, ami a közcsatorna-hálózat bővülése,
illetve a közcsatornára rákötött ingatlanok számának
növekedése miatt észlelhető.
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10.-16. ábra: Iszaprothasztó tornyok (2 kör alapú)

záportározón, valamint a fejesvölgyi záportározón keresztül a
Séd patak.
3

10.-17. ábra: Nyugati záportározó (kapacitása: 27 440 m )

Kistó utcai-árok
Az időszakos vízfolyás a Dózsaváros csapadékvizeit vezeti el a
Békatói árokba. A meder kialakítása megfelelő.
Veszprémi Séd

A III/3. fejlesztési szakasz megvalósításával a biológiai tisztítás
kibővült, így a telep névleges kapacitása 21 000 m3/nap-ra
növekedett.

A patak a Bakonyban ered, Herendtől északra. Veszprémet a
Devecseri árokban folyva éri el, ahol K-i irányban a Veszprémvölgyben, majd a Várhegyet megkerülve egy éles kanyarral az
Aranyosvölgyben halad tovább. A várost elhagyva a
Veszprémi-fennsíkon ismét kelet felé fordul. Királyszentistván
községnél egy osztóművel a vízfolyás ketté ágazik. A Séd(Sárvíz)-malomcsatorna a kis és közepes vizeket a völgy
peremén haladva vezeti tovább és Cecénél torkollik a Nádorcsatornába. A nagyvizeket elvezető Veszprémi-Séd a
völgyfenéken halad. A Séd Veszprém megyét érintő
szakaszának hossza 55,7 km. A Fejér és Tolna megyei
szakaszon Nádor-csatorna néven folytatódik tovább, és
Sióagárdnál torkollik a Sióba
3

10.-18. ábra: Keleti záportározó (kapacitása: 39 007 m )

A telepre száraz időben 12 000–15 000 m3/nap mennyiségű
szennyvíz érkezik, amely csapadékos időben további 3–
4000 m3/nap terheléssel egészül ki.

A patak városi szakaszának medre megfelelő állapotú. A Kiskuti
csárda feletti szakaszon a partélig lenyúló, magántulajdonú
kiskertek nehézzé teszik a meder megfelelő fenntartásával
kapcsolatos munkálatok elvégzését. Többek között ennek is
betudható, hogy a patak 2010-ben jelentősen kiáradt a
medréből.
10.-19. ábra: A megáradt Séd patak a veszprémi Állatkert közelében

A város területén működő ipari üzemek tisztítatlan,
részlegesen tisztított, előtisztított szennyvizeit, illetve
Nemesvámos, Veszprémfajsz, továbbá Hajmáskér szennyvizeit
is a veszprémi szennyvíztisztító telep fogadja. A tisztított vizek
befogadója a Séd patak.
10.3.3. Csapadékvíz elvezetés
A város csapadékvíz hálózata gravitációs üzemű zárt
csatornákból, nyílt árkokból, valamint záportározókból áll. A
zárt csatornák a Bakonykarszt Zrt. kezelésében vannak, a nyílt
árkok és a záportározók üzemeltetője az Önkormányzat. Az
összes csapadékvizet és a tisztított szennyvizet befogadó Séd
patak a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KÖDUVIZIG)
kezelésében van. Veszprém területének közel 70%-án zárt
rendszerű csapadékcsatorna található, Gyulafirátót esetében
ez az arány már csak 10%, míg Kádártán egyáltalán nem
létesült csapadékvíz-csatorna. Ezeken a területeken nyílt árkok
vagy egyszerűen csak az útburkolat vezeti a vizeket a befogadó,
illetve a csatornázott területek irányába. A felszíni vizek
befogadója a város déli részén kialakított két nagyméretű

A felszíni vízelvezető rendszer elemeinek jellemzése
Békatói-árok

Látóhegyi-árok

Az északi iparterület vizeit befogadó állandó vízfolyás,
melynek meder kialakítása megfelelő, vizeinek befogadója
pedig a Séd patak.

Az időszakos vízfolyás felső szakasza burkolt felületű. 2005–
2006 években az árok 566 fm-en történ meder-rendezését
állami támogatással valósították meg. Az árok teljes
rendbetételéhez még további 750 fm mederszakasz
felújítására van szükség.
98

A KÖZMŰ INFRASTRUKTÚRA

VESZPRÉM MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA - I. KÖTET, ADATGYŰJTÉS, HELYZETELEMZÉS

Az árok külső útgyűrű alatti átereszének (Pápakörnyéki
Vízitársulat karbantartásában van) szűk kapacitása miatt, a
nagyobb esőzések alkalmával víz kerülhet az útgyűrű
aszfaltjára, amely kiemelt veszélyforrásként jelentkezik a
közlekedésben.

szolgál. A nagyobb fogyasztók és a kommunális
transzformátorok közvetlenül középfeszültségű ellátást
kapnak, amelyek a városban 10, 20 és 35 kV-on üzemelnek. A
térségben a villamos energia szállítására 120 és 400 kV-os
távvezetékek létesültek.

Völgyikút-patak

10.3.1. Nagyfeszültségű hálózatok

Az időszakos vízfolyás medre rendezetlen, elsősorban a
buszpályaudvar vizeinek elevezetésére szolgál. A völgy
feltöltése során a völgyfenéken húzódó szakaszára nagy
mennyiségű földet hordtak, így azóta a karbantartása
megoldatlan. A patak nyílt szakaszán gyakorlatilag nincs
kialakult meder, így a csatornán érkező víz a domboldal
rézsűjét folyamatosan áztatja.

Veszprém közelében található a térség egyik lényeges
táppontja, a Litér 400/120 kV-os állomás. Innen nagy
kapacitású távvezetékek indulnak ki, amelyek közül két
400 kV-os és két 120 kV-os távvezeték a város külterületén
épült ki. A 400 kV-os vezetékek a város ellátásban közvetlenül
nem vesznek részt, csak az állomáson keresztül a térség
fogyasztóinak biztonságos ellátásához járulnak hozzá. Az
ellátást a litéri állomásból kiinduló 120, 35 és 20 kV-os
rendszerek biztosítják.

Ördögárok
Az árok felső szakasza nyílt medrű, kialakítása megfelelő. A
zárt szakasza alulméretezett, a Séd patakhoz történő
csatlakozásánál a lejtése és a fenékmélysége nem megfelelő,
így az érkező víz még a csatornán belüli szakszán lerakja a
hordalékát.
Fejesvölgyi-árok
Az árok a város nyugati szélén vezeti le a csapadékvizet, amely
a völgyben lévő Növény- és Vadasparkon keresztül, a Viadukt
mellett csatlakozik a Sédhez.
Az árok rendezését, záportározóval történő kiegészítését egy
évtizede megfelelő módon és mértékben elvégezték, azóta jól
funkcionál.
Kádártai Séd
Állandó vízfolyás, amelynek egyes szakaszain a meder
elhanyagolt és rendezetlen. A patak magas vezetésű szakaszai
mellett kiskertek és lakóházak is találhatók. Ezeken a
szakaszon épített támfal több helyen kritikus állapotú, amely
átszakadásakor jelentős károkat okozhat. A kádártai vizek
befogadójául működő vízfolyás a veszprémi Séd patakhoz
csatlakozik. Belterületi szakaszának teljes rekonstrukciójára
van szükség. A patak tulajdonjoga, kezelői joga sincs
megfelelően rendezve.
10.3. VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS
A város villamosenergia-ellátását öt feszültségszintű hálózat
biztosítja, amelyeken kívül még egy rendszer található, ami a
térség ellátásában tölt be jelentős szerepet. A lakossági és
kisfogyasztók, valamint a közvilágítás részére – az 1 kV-os
rendszeren belül – a 230 és a 400 V-os kisfeszültségű hálózat

10.-20-21. ábra: Kétrendszerű 400 kV-os és 120 kV-os távvezeték az
Almádi út térségében

10.-22. ábra: A Vízvezeték utca melletti alállomás

400 kV-os hálózat
A Hévíz–Litér közötti távvezeték a város külterületét
Csatárhegy mellett éri el, és a Cseredei lakóterületet és a volt
Bakony Műveket kikerülve, Gyulafirátóttól délre halad Litér
felé. A Litér–Győr közötti távvezeték Gyulafirátót és Kádárta
keleti oldalánál észak–déli irányban épült ki. A távvezetékek
biztonsági övezete a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet alapján 28
méter, de a szélső nyugalomban lévő áramvezető távolsága az
oszlopok tengelyétől mérve 10,5 méter, így a tényleges
biztonsági övezet 2 x 38,5 méter. A város külterületén a két
távvezeték mintegy 26 km hosszúságban épült ki.
120 kV-os hálózat
A város dél–keleti széle mellett épült ki a Litér–Keszthely és
Litér–Ajka közötti, 120 kV-os távvezeték. Erről a rendszerről
Veszprém felé két leágazás létesült. Az egyik a Budapesti út
térségében ágazik le távvezetékként és – a Jutasi lakótelepet
kikerülve – Jutaspusztán a vasút mellett, az 1984/12 hrsz-ú
ingatlanon létesített, északi, 120/20/10 kV-os alállomást
táplálja meg. A másik leágazás a Rómer Flóris utca
folytatásában – földkábelben – délről kerüli ki a Cholnoky Jenő
lakótelepet és a Vízvezeték utca melletti, 120/35/20/10 kV-os
alállomásba köt be. A 120 kV-os rendszer belterületen
0,857 km hosszúságban föld alatti kábelként, a külterületen
26,834 km hosszon távvezetékként épült ki. A távvezeték
biztonsági övezete – a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet alapján –
13 méter, de a szélső nyugalomban lévő áramvezető távolsága
az oszlopok tengelyétől mérve 4,0 és 12,0 méter között
változik – így a tényleges biztonsági övezet 34,0-től 50 méter
között változik.
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10.-23. ábra: Az északi alállomás

10.-24-25. ábra: 120 és 35 kV-os légvezetékek a belterület határán és
törésponti oszlop magánterületen

10.-28. ábra: Veszprémi lakótelep 35/10 kV-os alállomása

10.-26-27. ábra: 35 kV-os szabadvezeték tömbbelsőben

20 kV-os hálózat

10.3.2. Középfeszültségű hálózatok

Ennek a hálózatnak a táppontja a két alállomás, amelyek közül
az egyik Veszprém északi területén épült ki, de déli irányban
jelentős külterületi ellátással is rendelkezik (Szabadság
lakótelep,
Videoton),
majd
tovább
folytatódik
Szentkirályszabadja, Füred, Aszófő és Nemesvámos felé. A
városban 74,751 km szabadvezeték és 20,765 km kábel
üzemel.

A középfeszültségű hálózatok a nagyfogyasztókat közvetlenül,
a kis- és közepes fogyasztókat és a közvilágítást kommunális
transzformátorokon keresztül látják el villamos energiával.
35 kV-os hálózat
Ez a rendszer csak a Vízöntő utcai alállomásból indul ki két
irányba:
− az egyik irány dél felé eső tömbbelsőben és a Füredi utca
mellett éri el a belterület határát, ahol a nagyfeszültségű
távvezetékek mellett haladva, Csatárhegy, a volt Bakony
Művek és a NEVIKI 96/0-85-ös számú 35/0,4 kV-os
transzformátorának ellátásán kívül tovább folytatódik Ajka
felé.

− a másik irány az alállomásból kiinduló 120 kV-os
távvezetékek mellett észak felé halad, amelyről a
Veszprémi lakótelep alállomása, Kádárta, Gyulafirátót és
Tikhegy, 29/1-8 számú transzformátor állomásán kívül Zirc,
illetve Litér felé folytatódik tovább. Veszprém belterületén
3,025 km 35 kV-os kábel található, a külterületén pedig
59,593 km
35 kV-os
szabadvezeték
létesült.
A
szabadvezeték-hálózatról kap betáplálást a 3043 hrsz-ú
ingatlanon lévő Veszprémi lakótelep 35/10 kV-os
alállomása.

10.-29-30. ábra:
transzformátor

Betonoszlopos

és

vasoszlopos

20/0,4

kV-os

A 35 és a 20 kV-os hálózatok jelentős része szabadvezetékből
áll, azonban a belterület nagy részén már kábelként is létesült.
Erről a rendszerről kap betáplálást a MÁV felsővezetékhálózata is a vasútállomás melletti leágazásról.
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10.-31. ábra: A MÁV lecsatlakozás

A 10 kV-os kábelhálózatról megtáplált, 10/0,4 kV-os
transzformátorok a földön kerülnek elhelyezésre, a régebbi
kivitelűek nagyobb méretű lemezházasak, míg az újabbak
betonházban kerülnek elhelyezésre a családi házas és sorházas
területeken. A belvárosban általában egyéb funkciók részére
készült épületekben helyezték el ezeket a berendezéseket.

10.-37-38. ábra: Csupasz légvezeték és szigetelt szabadvezeték

10.-33-34. ábra: Lemezházas és betonházas transzformátor

10.-35-36. ábra: Épületben elhelyezett transzformátor a belvárosban és a
füredi dombi bevásárlóközpontban

10 kV-os hálózat
Ez a hálózat is mindkét állomásból kapja a tápenergiát,
azonban a többi hálózathoz képest csak föld alatti kábelként
épült ki, összesen 44,291 km hosszban.

A kisfeszültségű hálózat közvilágítási szekrényekben
elhelyezett berendezéseken keresztül táplálja meg a
közvilágítási hálózatot, amely általában azonos kialakítású a
kisfeszültségű rendszerrel, azonban a fontosabb utakon, vagy
a kerékpárutakon ez a hálózat kábelként épült ki.
10.-39-40. ábra: Közvilágítási kapcsoló szekrény, valamint kerékpárút
közvilágítása

Ezek a hálózatok Veszprémben az E-ON nyilvántartása szerint
összességében 352 transzformátort táplálnak meg, amelyek
közül 21 db 35 kV-os, 183 db 20 kV-os és 110 db 10 kV-os. A
transzformátorok közül 235 db az E-ON, 116 db pedig a
fogyasztók tulajdonában van.
10.-32. ábra: A transzformátorok teljesítmény nagyságának megoszlása
KVA

20
40
50
63
75
100
101
125
160
200
250
400
630
1000
1250
1600
üres
Összesen:

Veszprém

1
2
3
1

Gyulafirátót

Kádárta

2
1

16
4
1
18
1
50
66
113
17
5
13
7
318

4

2

4

8
3

5
2
1
1

19

15

Össz. KVA

20
80
150
189
75
2000
404
125
3840
200
15 750
28 400
71 820
18 000
6250
20 800

A transzformátorokból kiinduló kisfeszültségű és közvilágítási
hálózat a városban vegyes képet mutat:
− Kisfeszültségű kábel általában a belvárosban épült ki,
azonban külterületen pl. a volt Bakony Művek környékén is
ez a rendszer üzemel.
− Legrégebbi föld feletti rendszer a csupasz légvezeték,
amely elsősorban a családi házak ellátására létesült.
− Az utóbbi időben került elhelyezésre új területen, illetve a
csupasz légvezetékek kiváltásakor a korszerű szigetelt
szabadvezeték.

A városban jelenleg összesen 90,545 km csupasz légvezeték,
23,936 km szigetelt szabadvezeték és 121,353 km földkábel
található. A közvilágítási földkábelek hossza 79,776 km, a
szabadvezetékeké 3,087 km.
10.3.3. Távvezetékek biztonsági övezete
A 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szabályozza a villamos művek
biztonsági övezetén belül a biztonsággal összefüggő
tevékenységeket.

168 103
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A föld feletti vezeték – ideértve a tartószerkezeten elhelyezett
átalakító és kapcsoló berendezést is – biztonsági övezete a
vezeték névleges feszültségétől függően, a vezeték mindkét
oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől
vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért, következő
távolságokra levő függőleges síkokig terjed:
- 300–500 kV névleges feszültségszint között 28 m,
- 35–200 kV névleges feszültségszint között 13 m,
- 1–35 kV névleges feszültségszint között 5 m, de a
vezeték azon szakaszán, amely belterületre és fokozott
biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával
létesült, 2,5 m.
- 1000 V alatti kisfeszültségű, föld feletti csupaszvezeték
esetében 1,0 m.
Tilalmak a biztonsági övezetben:

–

Munkavégzés:
–

a jármű üzemanyaggal való feltöltése,

–

A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó robbanás és
tűzveszélyes anyagok elégetése;

–

a föld felszínétől mért 3 méternél nem magasabb idegen
létesítményhez tartozó fémhuzal, sodrony, lánc ki- vagy
átfeszítése, továbbá 3 méternél magasabb kerítés
létesítése tilos;

–

a vezeték oszlopára jogosulatlan személyeknek felmászni
tilos.

–

oszlop, torony,
állványzat,

önálló

tartószerkezet,

daru,

–

A–C tűzveszélyességi osztályba tartozó robbanás és
tűzveszélyes anyag tárolására alkalmas tartály,

–

üzemanyagtöltő állomás,

–

gémeskút, nyitott állapotban a föld felszínétől mért
4 m-nél magasabb sorompó,

–

magasles, lőtér.

− a robbantás
− anyagok tárolása és felhalmozása:
–

oly módon, hogy az oszlop járművel való
megközelítését akadályozza,

–

nem éghető anyagok
magasságú tárolása,

–

az oszlopszerkezetben és az alapozásban
agresszivitásuk miatt kárt okozó vegyi anyagok
tárolása és felhalmozása,

2

métert

meghaladó

Korlátozások a biztonsági övezetben

A földben elhelyezett vezeték biztonsági övezetében tilos

A biztonsági övezetben egyes tevékenységek a következő
korlátozások megtartásával végezhetők:

–

bármilyen építményt, berendezést a földben elhelyezett
vezeték üzemben tartójának előzetes hozzájárulása nélkül
elhelyezni,

–

–

bármilyen építményt, berendezést építeni, elhelyezni,
üzemeltetni – kivéve nyomvonalas létesítménynek
jogszabály vagy jogszabály előírása alapján szabvány
előírásainak megfelelően kialakított keresztezését vagy
megközelítését –, amely a földben elhelyezett vezeték
– hűlési viszonyait rontja,
– folyamatos és biztonságos üzemeltetését
akadályozza,
– üzemzavar
elhárítását,
karbantartását
akadályozza, veszélyezteti vagy lehetetlenné
teszi.

tábor, kemping, sportpálya, játszótér, kijelölt autóparkoló,
tömegközlekedési megállóhelye 100-500 kV névleges
feszültségű vezeték esetén akkor létesíthető, ha az előző
pontban meghatározott távolságokra vonatkozó és egyéb
előírások megtarthatók (pl. a vezeték oszlopa körül a
talajfelszín aszfaltozott, vagy azzal egyenértékű, vagy más
szigetelőanyagú réteggel ellátott, vagy az oszlop
körülkerített).

–

az építményre szerelt antenna, villámhárító stb. úgy
létesíthető, hogy üzemszerű helyzetben a szél által a
szabvány szerint kilengett áramvezetőket, feldőlés esetén
a nyugalomban lévő áramvezetőket:

–

300–500 kV névleges feszültségszint között 5,0 méternél,

–

100–200 kV névleges feszültségszint között 3,0 méternél,

–

1–35 kV névleges feszültségszint között 2,0 méternél,

–

kisfeszültségnél 1,25 méternél jobban ne közelítse meg.

–

Tetőteraszon és erkélyen csak szigetelőanyagú zsinór
feszíthető ki.

A föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos
− az alábbiak létesítése:

–fúróberendezés,
pneumatikus
munkagépek,
földgyaluk üzemeltetése,
– a talajba beágyazott műtárgy, oszlop, vízóraakna
gépalap, daruval, vontatóval vagy más géppel,
eszközzel - a műtárgy kézi erővel végzett körülásása
nélküli - kiszakítása,
– a földben elhelyezett vezeték földművén, töltésén a
vezeték üzemben tartójának hozzájárulása nélkül
mindennemű munkavégzés, ami a földmű, töltés
megbontásával jár.

A–C tűzveszélyességi osztályba tartozó robbanás és
tűzveszélyes anyagok tárolása tilos.

– A biztonsági övezetben csak a vezeték üzemben tartójának
előzetes
hozzájárulásával
végezhetőek
az
alábbi
tevékenységek:
– fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagok
tárolása,
– a robbantás,
– éghető anyagoknak olyan mennyiségben történő
égetése, amely veszélyeztetheti a villamos
berendezés biztonságát,
– az útburkolat felbontása,
– az árok- vagy gödörásás,
– a szondázás, különböző vizsgálati céllal fémrudak
leverése,

102

A KÖZMŰ INFRASTRUKTÚRA

VESZPRÉM MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA - I. KÖTET, ADATGYŰJTÉS, HELYZETELEMZÉS

10.4. GÁZELLÁTÁS

10.-42-43. ábra: Az I-es és II-es számú gázátadó-állomás

A térség gázellátását az országos nagynyomású gázhálózat,
Papkeszi–Devecser DN 400 mm méretű vezetéke biztosítja,
amelynek biztonsági övezete 20,0 méter.

− Az 3-as számú szabályzó mellett található még egy
nyomásszabályzó, amely két 6 bar nyomású nagyközépnyomású vezetéknek szolgáltat gázenergiát. A
DN 100 mm-es vezeték a repülőtér, a DN 110-es pedig
Szentkirály gázellátását biztosítja.

Veszprém gázellátására két gázátadó-állomást létesítettek:
–

–

Szabadság lakótelep és egy ipari létesítmény gázellátása
történik.

az I.-es számú átadó állomás a volt Bakony Művek mellett
található, a 1963/43 hrsz-ú ingatlanon, amely a DN 400-as
vezetéktől szakaszoló tolózár állomáson keresztül DN 150
mm-es vezetéken kap betáplálást, védőtávolsága 5,0
méter. Az átadó állomás berendezéseinek biztonsági
övezete 11,0 méter, ami kisebb körcikkekben átnyúlik a
0105/1 és a 1963/122 hrsz-ú ingatlanokra;

− Az 1-es szabályzó a II-es számú gázátadó-állomás mellett, a
2-es számú a Rómer Flóris utca végében, a Kádártai a Győri
utca mellett, a gyulafirátóti a Hajmáskéri utca mellett, a
Szabadság lakótelepi a Kaszakő utca mellett található.
− A II-es számú gázátadó-állomástól kiinduló nagyközépnyomású vezeték a város északi részén lévő ipari
fogyasztókat közvetlenül látja el gázzal, illetve a Jutasi
lakótelepen a 2-es számú, a Dózsaváros mellett az Avar
utcában a 4-es számú, valamint a Bakony Ipari Kerámia Kft.
mellett az ipartelepet ellátó nyomásszabályzó részére
szállítja a gázt. Az állomásból 6 bar nyomású DN 160-as
vezeték létesült a nagynyomású vezeték mellett Márkó és
Bánd gázigényeinek biztosítására.

a II-es számú gázátadó állomás a Füredi utca elkerülő külső
útgyűrű mellett, a 0446 hrsz-ú ingatlanon létesült és
közvetlenül a gerincvezeték látja el gázenergiával.

10.-41. ábra: Az átadóállomás és biztonsági övezete

10.-44-45. ábra: Az 1.-es számú épített-házas és a Bakony Művek mellett
lévő szekrényes nyomásszabályzó

A gázátadó-állomásokból kiinduló nagy-középnyomású hálózat
egymástól független rendszert alkot:

A DN 150 mm-es vezeték leágazásánál egy szakaszoló állomás
található, amelyből DN 100 mm méretű vezeték ágazik le és a
0106/34 hrsz-ú ingatlanon lévő fáklyázó helyig épült ki, ahol a
rendszerben lévő gáz lefuvatáskori elégetése történik. A
fáklyázó biztonsági övezete 50,0 méter.
A gázátadó-állomások egyenként 20.000 gnm3/ó kapacitásúak.

− Az II-es számú átadótól két DN 250 mm méretű, 20 bar
nyomású, nagy-középnyomású vezeték épült ki. Az egyik a
város dél-keleti oldalán létesült, amely az 1-es, a 3-as, a
Kádártai a Gyulafirátóti nyomásszabályzókat táplálja meg,
és a középnyomású hálózat innen indul ki. A másik 20 bar
nyomású vezeték dél felé létesült Balatonfüred
gázellátására. Az 1-es számú állomásból a város ellátására
középnyomású rendszer épült ki, valamint itt került
elhelyezésre egy szabályzó, amelyből kiinduló 6 bar
nyomású vezeték a Videotonig üzemel, erről a vezetékről a

A nyomásszabályzókból 4,0 bar nyomású középnyomású
hálózat indul ki, amely a város nagy részének az ellátását
biztosítja, míg a lakótelepeken elsősorban kisnyomású hálózat
működik.
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10.-46-47. ábra: A Jutasi ltp. építettházas és a belváros szekrényes
szabályzója

10.-48-49. ábra: Az E-ON irodaház és a Jutasi út mellett lévő honvédségi
ipari nyomásszabályzó

10.-50-51. ábra: Lakossági nyomásszabályzók lakótelepi épületen és
családi házas területen

10.-53. ábra: Gázkonvektoros lakóépület a Stadion utca mellett

A szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményei
A szállítóvezeték és a tartozékát képező létesítmények, illetve
azok környezete védelmének, valamint a szállítóvezeték
zavartalan üzemeltetésének (ellenőrzésére, karbantartására,
javítására és üzemzavar-elhárítására) biztosítását, az 1993. évi
XLVIII. Bányászatról szóló törvény, valamint a 79/2005. (X.11.)
számú GKM rendelet határozza meg. Ezek a jogszabályok
rendelkeznek a nagynyomású vezetékek biztonsági
övezetének mértékéről, és az övezetben folytatható
tevékenységekről:
−

a szállítóvezeték biztonsági övezetét annak mindkét
oldalán a tengelyének felszíni vetületétől merőleges
irányban talajszinten kell mérni;
−
a szállítóvezeték biztonsági övezetén belül tilos:
−
minden építési tevékenység,
−
tűzrakás, illetve anyagok égetése (pl. tarlóégetés),
−
bányaművelés,
−
vezeték állagát veszélyeztető maró- és
tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása,
−
zagytér létesítése,
−
robbantás,
−
15–15 méteren belül halastó, víztározó létesítése,
−
5–5 méteren belül fák ültetése, kordonok
létesítése, 50 cm-nél mélyebb talajművelés, anyagok
állandó, vagy ideiglenes tárolása,
−
3–3 méteren belül bokrok és cserjék ültetése.
Gázvezeték biztonsági övezete:
Vezeték átmérő Üzemnyomás

Biztonsági tényező
1,4

1,7

2,0

2,2

41-64 bar

20m

15m

10m

5m

– 201-400 között 41-64 bar

28m

20m

14m

8m

– 401-600 között 41-64 bar

35m

25m

18m

10m

10.-52. ábra: Sérült nyomásszabályzó Gyulafirátóton

– 200 mm-ig

10.5. HŐELLÁTÁS
A városban a hőigények nagy részét egyedi gáztüzelő
berendezésekkel elégítik ki, csak kisebb területeken
találkozunk távhőellátással. A részlegesen távfűtést is
alkalmazó Hóvirág lakótelepen az épületek többsége egyedi
fűtő készülékeket alkalmaz, többek között gázkonvektort.

Veszprémben összességében 7 862 lakás és 34 külön kezelt
intézmény ellátására négy területen épült ki távhőellátás:
− A legnagyobb hőkörzet a Jutasi lakótelep, ahol a fűtőmű a
Haszkovó utca 11/A-ban található, amelyben 6 darab HOK
12/12M típusú gáztüzelésű kazán van beépítve, 48,4 MW
hőtermelő kapacitással. A kazánok mellé 2002-ben 3 darab
JMS 920 típusú gázmotor került elhelyezésre, az E-ON
beruházásában. A gázmotorok egyenként 2,7 MW villamos
és 2,9 MW hőtermeléssel üzemelnek. A villamos energiát
az E-ON saját hálózatán szállítja el, a hőenergiát a VKSZ Zrt.
a lakótelep ellátására hasznosítja. 2011-ben a 6 472 lakás
fűtésére és használati melegvíz-ellátására, illetve az
intézmények energia ellátására 33,711 MW egyidejű
teljesítményt használtak fel.
− A Cserhát lakótelepen a 754 lakás fűtésére és a mintegy
felének a használati melegvíz-előállítására, összesen 90
intézmény részére 3,881 MW teljesítmény került
felhasználásra. A Cserhát utca 1-ben a kazánházban 4
darab Viessmann Vitoplex 100 SX 1 típusú gáztüzelésű
kazán van beépítve, összes hőtermelő kapacitásuk 2,645
MW.
− A Hóvirág lakótelep kis részén – az Ördögárok utca
térségében – 480 lakás távfűtéséhez és 60 lakás használati
melegvíz-ellátásához szükséges, 1,512 MW hőteljesítmény
biztosítására három – az Ördögárok utca 1. alatti
lakóépület alagsorába található kazánházban – Viessmann
Vitoplex 200 SX 2 és egy Viessmann Paromat Simplex
PS040 típusú gáztüzelésű kazánház került elhelyezésre.
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− A Stadion utca 6120 hrsz.-ú ingatlanon épült kazánházban
három Viessmann Vitoplex 200 SX 2 típusú kazánt
telepítettek, amelyek beépített hőteljesítménye 0,44 MW.
A 156 lakás fűtésére és használati melegvíz-ellátására
összesen 0,663 MW hőteljesítmény került felhasználásra.
10.-54-55. ábra: Haszkovó Fűtőmű, Cserhát kazánház az épület
alagsorában

10.-56-57. ábra: A Stadion u. 6120 hrsz-ú ingatlanon és az Ördögárok utca
1-ben lévő kazánház

10.6. NEM
VEZETÉKES
ENERGIAHORDOZÓK
(MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁS)
10.7.1. Bioenergia hasznosítás
Veszprém kistérségben található földterületek minősége
elmarad az átlagos hazai földterületek minőségétől. Nagy
felületeken nyílt karszt található, ezért a talaj biomassza
termelésre kevésbé alkalmas. A Bakony még gazdaságos
távolságban helyzkedik el ahhoz, hogy az erdőgazdálkodásban
keletkező biomasszával, mint megújuló energiaforrással
számolni lehessen. Ugyanígy alkalmas lehet a biomassza
termelésre – egy kitörési alternatívát jelenthet –, ha a
lúgömlés okozta katasztrófa során érintett területeket
biomassza termelésre állítják át.
A bioenergia hasznosítása kis-, vagy közepes méretű
berendezésekkel képzelhető el. Veszprém esetében jelenleg
szennyvíztisztítás során keletkező, mintegy 2 000 m3/nap
mennyiségű biogázt – gázmotor segítségével – fűtésre és
villamosenergia-termelésre
használják
fel,
a
telep
energiaigényének közel 60%-ának biztosítására.
A mezőgazdasági területeken megtermelhető, energia
előállítására alkalmas termények csak kis mennyiségeket
jelentenek, amelyeket csak a helyi energia előállításában
célszerű hasznosítani.
A közparkokban, fasorokban, azaz a kertészetben keletkező
fahulladék döntő többsége komposztálásra kerül.

Egyes intézmények esetében a nagy hőigény kielégítésére
önálló kazánházat építettek, mint a Stadion utca mellett lévő
Veszprémi Középiskolai Kollégiumnál is, ahol két kazánház is
létesült.
10.-58-59. ábra: A kollégium kazánházai

10.-60. ábra: Várható felszíni hévíz hőmérsékletek területi eloszlása

(forrás: Mérnők Újság 2007 szeptember)

10.7.3. Napenergia hasznosítás
Hazánk napenergia potenciálja kedvező, mert a vízszintes
felületen mért globál sugárzás napi átlagértéke 3,15–3,65
kWh/m2 között van, ami éves viszonylatban 1150–1332
kWh/m2 értéknek felel meg. Veszprémre az energetikai
becsléseknél egy 1250 kWh/m2-es átlagértékkel célszerű
számolni. A napenergia hasznosítás szempontjából kedvező a
helyzet, mert a napsütéses órák száma éves szinten 1900–
2200 közötti.
10.-61. ábra: A hazai napsütéses órák éves eloszlása havi bontásban

10.7.2. Geotermikus energiahasznosítás
A geotermikus energia – annak hőmérséklete alapján – két
csoportra osztható:
–

a 150–380 °C-os gőz vagy forró víz, amely villamos energia
fejlesztésére is alkalmas;

–

a 150 °C-nál kisebb hőmérsékletű, amely közvetlen
hőhasznosításra alkalmas.

Magyarország előkelő helyet foglal el a 100 °C alatti
termálvizek hasznosításában az ország kedvező geotermikus
és hidrogeológiai adottságaiból adódóan. A magas hőfokú
forrásvizek viszont Veszprémtől távolabbi területeken
fordulnak elő, így ennek hasznosítására a város esetén nincs
lehetőség.

Forrás: OMSZ

A korszerűnek mondható termikus napenergia-hasznosító
berendezések ma még leggazdaságosabban melegvíz
készítésére alkalmasak, amelyekkel a lakossági és intézményi
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melegvíz igények 60–70%-a fedezhető éves szinten. A nyáron
hasznosítható napenergia öt-hatszorosa a télinek, ezért
kézenfekvő a nyári igények kielégítése az ilyen típusú
energiahordozóval.

10.-62. ábra: Az országos szélirányok évi gyakorisága és a tengerszinti
légnyomás

A napelemek telepítésénél a legfontosabb szempont a
kedvező benapozás biztosítása. Erre több lehetőség is
rendelkezésre áll, amelyek közül az épületekre és egyéb
létesítményekre történő, különböző dőlésszögű és a szabad
földterületre történő eszközök telepítése vehető számításba.
A hazai fotovillamos potenciál az ország villamosenergiafogyasztásának több mint 12-szerese.
A napenergia jó kihasználására épített ún. passzív szolár
épületekben a napsugárzásból származó részarány 50%-ot is
elérheti, amelyek fajlagos fűtésenergia-igénye a 15 kWh/m2
éves értéket nem haladja meg. Egy épület fűtési
energiafelhasználása passzív direkt szoláris rendszerekkel 15–
20%-kal, indirekt rendszerekkel 25–35%-kal is csökkenthető.
A városi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója során 2001–
2003 között szolár iszapszárítás valósult meg, melynek során a
telep energia-igényét tovább lehetett csökkenteni.

Veszprémben nagyméretű szélerőmű a lakóterületek, a
repülőtér védelmi zónája, az villamos energiát szállító
távvezetékek, valamint az egyéb környezetvédelmi területek
miatt csak korlátozott mértékben telepíthető. A családi házak
villamosenergia-ellátására kisméretű szélkerék vagy turbina –
a városkép védelmének figyelembe vételével létesíthető.
10.7.5. Vízenergia hasznosítás

(forrás: OMSZ)

Veszprémben a szélirányok egy évben százalékosan a
következőképpen oszlanak el:

Hazánkban a vízenergia-felhasználás a XIX. század végéig az
egyik alapvető energiatermelési mód volt, különösen a
malomiparban. Egy 1885. évi statisztika szerint Magyarország
akkori területén 22 657 vízkerék és 99 turbina üzemelt, 56
MW teljesítménnyel. A korábbi időszakhoz képest Veszprém
folyóvizek szempontjából kedvezőtlen helyzetben van, mert a
korábban 12 malmot üzemeltető Séd patak vízhozama
drasztikusan lecsökkent a bakonyi bányák működése
következtében. Ennek megfelelően duzzasztás után is csak
gazdaságtalanul kis mennyiségű villamos energiát lehetne
termelni.
10.7.6. Hőszivattyús energiatermelés

10.-63. ábra: Veszprém uralkodó szélirányai

A hőszivattyú a környezet energiahasznosítására szolgáló
berendezés, mellyel lehetséges fűteni, hűteni és használati
melegvizet előállítani. Egész évben képes közvetett módon
kiaknázni a nap energiáját, nem függ a pillanatnyi napsugárzás
erősségétől, mivel a környezetében eltárolt energiát
hasznosítja. A hőszivattyúk a környezetünkben található
természetes anyagoknak (levegő, víz, föld) hőenergiáját
alakítják át általában fűtési, hűtési célra, ritkábban villamos
energia előállítására.

10.7.4. Szélenergia hasznosítás
A szélenergia fontos szereplőjévé vált a világ energiapiacának,
de Magyarországon a 2008-as látványos növekedés (65 MWról 127 MW-ra) után megtorpantak az ilyen jellegű
beruházások. A fejlesztések a korábbi évek eredményei, azóta
a jogszabályi környezet megváltozott. A villamosenergia-piac
liberalizálása, a villamos rendszerirányító ellenállása, valamint
a pénzügyi helyzet romlása miatt a beruházási kedv
lecsökkent.

Ezeknek a berendezéseknek szerteágazó típusa üzemel,
azonban egyben megegyeznek, hogy a bázisnak minimum
+6 °C-osnak kell lennie. Az energiaforrások közül a levegő és a
folyóvizek hőmérséklete függ az időjárási viszonyoktól, ezért
ezekből csak időszakosan állítható elő hőenergia. A föld – az
évszaktól függetlenül – közel állandó hőmérséklettel
rendelkezik, így a hőszivattyúk termelése folyamatos.

Hazánkban 2008-ban főként 2 MW névleges teljesítményű
egységeket telepítettek, a jellemző tengelymagasság már
meghaladja a 100 métert. Jelenleg kapacitáskorlátozás
vonatkozik a szélerőművekre, azaz a villamosenergia-rendszer
egyensúlyának biztosításához maximum 330 MW szélerőmű
csatlakozhat a hálózatra.

A hőszivattyúk védelme érdekében – telepítésük előtt – a
felszíni vizeket meg kell tisztítani (ülepítés, szűrés, lágyítás,
gáztalanítás).
Szélirány
%

É

ÉK

K

DK

D

DNY

NY

ÉNY

9,8

7,1

4,1

6,8

4,8

10,7

4,8

27,7
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10.8. TÁV- ÉS HÍRKÖZLÉS
10.8.1. Vezetékes ellátás
A város vezetékes távközlési- és adatátviteli ellátásában több
szolgáltató is jelen van. Az egész település teljes lefedettségét
az INVITEL Távközlési Zrt. biztosítja. A székesfehérvári
szekunder központhoz tartozó – 49-es körzet számú
Veszprém, Ranolder tér 1-ben található – primer távbeszélő
központ a helyi hálózat bázisa. Ez a létesítmény EWSD típusú,
amelyről további három darab, RSU típusú kihelyezett fokozat
is segíti a város előfizetői hálózatának ellátását. A
központokról kiinduló hálózat törzskábelekről táplált ún.
kültéri nagy elosztós rendszerű. A táppontokból – egy-egy
nagy forgalmú és koncentráltan nagyigényű előfizető számára
– nagy egységű, ún. törzsvégpontos kábeles csatlakozások is
létesültek. Az 1998-ban lezárult fejlesztésekkel a város ellátása
oly módon biztosított, hogy minden ingatlan önálló, saját
csatlakozású. A település 88-as körzetszámon csatlakozik az
országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.
10.-64. ábra: Ranolder tér 1-ben lévő INVITEL irodaház és távbeszélő
központ

berendezésekben végződnek a fényvezető kábelek, amelyek
további, magasabb színvonalú műszaki szolgáltatásokat
biztosítanak az előfizetők számára.
A város belterületi részein föld alatti, míg a családi házas
területeken föld feletti (légkábeles) hálózat látja el az
ingatlanokat. A föld feletti légkábeles hálózat részben önálló
faoszlop-soron, részben a kisfeszültségű elektromos hálózat
tartóoszlopain került kiépítésre.
Az INVITEL által biztosított vezetékes távközlési hálózat
mellett, a város egy részén jelen van a UPC Magyarország Kft.
is különböző szolgáltatásaival. Eredetileg kábel TV
szolgáltatásra építette ki hálózatát, viszont későbbi fejlesztései
révén a vezetékes távközlési- és adatátviteli ellátást is
biztosítani tudja. Az UPC hálózata hasonló módon épült ki,
mint az INVITEL hálózata. A városiasabb beépítésű részeken
föld alatti, saját alépítményes LPE csöves rendszer, míg a
jellemzően családi házas területeken önálló faoszlop-soron, de
leginkább az elektromos hálózattal közös oszlopsoron
található légkábeles megoldás épült ki. A távközlési szolgáltató
optikai kábelen táplálja a területeket ellátó NOD erősítő
berendezéseket, ahonnan koax kábeleken jut el az
igénylőkhöz a MATRIX rendszerű elektronikus szolgáltatás.

10.8.2. Nem vezetékes ellátás
A
nem
vezetékes
ellátásban
résztvevő
mobil
telefonszolgáltatókon (Vodafone Magyarország Zrt., Telenor
Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt.) kívül a város
területén belül mikrohullámú rendszereket működtet az
Antenna Távközlési Zrt., a MAVIR Zrt. és a Magyar Telekom
Nyrt., akik megadták a rendszerükre vonatkozó magassági
korlátozásokat.
A mobil telefonszolgáltatók az antennáikat külterületen önálló
antennatartó szerkezetre (torony), belterületen a magas
épületek tetőzetére szerelték fel, amelynek következtében a
telefonellátás az egész város területén jónak mondható.
10.-67-68. ábra: Csőtorony és rácsos szerkezetű antennatartó

10.-65-66. ábra: Távközlési kihelyezett fokozat, elosztószekrény

10.-69-70. ábra: Antennák a Torony társasház és lakótelepi épület tetején

A központból kiinduló nagy egységű törzskábelek
alépítményekben, illetve közvetlenül földbe fektetett
kivitelűek és ME típusú elosztókban végződnek, ahonnan
szintén föld alatti kábeleken jutnak az előfizetőkhöz.
A kültéri nagyelosztók rézerű táplálásain felül optikai kábeles
erősítések is létesültek. Az elosztók mellé telepített átalakító

A lakótelepi területeken a kábeltelevíziót biztosító
hálózatban a DIGI TV is jelen van, amely a KTV mellett e
helyeken a vezetékes távközlést is biztosítani tudja.
A település közigazgatási területén áthalad a Székesfehérvár–
Veszprém, a Győr–Veszprém, a Veszprém–Taliándörögd és
Veszprém–Balatonfüred nyomvonalú országos optikai
kábelhálózat egy-egy szakasza, amely föld alatti elhelyezéssel
épült ki és a Magyar Telekom Nyrt. kezelésében van.
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A szolgáltatóktól beszerzett bázisállomás adatok:

Magassági korlátozások

10.-71. ábra: Vodafone Magyarország Zrt. bázisállomásai
Á ll o m á s n é v

2923E
3052D
3053A
3054A
3055A
3057E
3059A
3080F
3280B
3807A
3866A
3921A

Veszprém
Veszprém Viola u.
Veszprém Haszkovó
Veszprém víztorony
Egyetem út BSC29
Veszprémfajsz
Veszprém − Jutasi
Veszprém − Állvány utca

Veszprém Centrum
Gyulafirátót
Veszprém Pláza
Veszprém − Dél

E OV X

E OV Y

563 046,03
564 678,01
564 576,00
564 825,03
563 488,03
563 787,04
563 890,02
561 635,23
563 766,03
567 077,98
564 394,96
563 171,98

195 082,96
195 169,98
196 799,97
193 850,97
194 554,96
189 819,03
196 280,02
196 349,12
194 993,95.
201 104,01
195 332,93
193 754,99

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

10.-74. ábra Magyar Telekom antennáinak koordinátái és sávszélessége

Típ u s

templom
egyéb torony
lapostető
hidroglóbusz
lapostető
Telenor torony
lapostető
rácsos torony
lapostető
hidroglóbusz
beltéri rendszer
kémény

10.-73. ábra: Telenor Magyarország Zrt. bázisállomásai:
neve

kódja

jellege

magasság

telephely 1
194920
563670

végpont
EOV X (m)
EOV Y (m)

Telephely 2
190380
544100

sávszélesség

kezdőpont
EOV X (m)
EOV Y (m)

telephely 1
194920
563670

végpont
EOV X (m)
EOV Y (m)

Telephely 3
195048
563241

sávszélesség

60 méter

60 méter

Az MVM NET Zrt. mikrohullámú összeköttetéssel nem rendelkezik, a Litér–Hévíz közötti 400 kV-os
távvezetéken földfeletti OPGW optikai hálózata található.
Az FGSZ Földgázszállító Zrt. a DN 400 mm méretű nagynyomású gázvezetéke mellett bányaüzemi
kábelt üzemeltet az állomások ellenőrzésére és vezérlésére.
10.-72. ábra: Magyar Telekom bázisállomásai

X

Y

Veszprém Katona
Veszprém
Cholnoky

VE-0140

torony - idegen

25

Jókai út 31-33. (711/3 hrsz.)

195312

562850

VE-0121

30

565076

BB-0115

Vilonyai utca 5/a.
vasútállomás felvételi épület 2129/4.
hrsz.

195464

Veszprém OPT

épület - lakóépület
építmény
kémény

197834

563807

Veszprém 2

VE-0007

épület - egyéb

35

Jutasi út 63/B. Hrsz. 3340

196340

563860

Veszprém Stadion

VE-0117

épület - egyéb

22

8200 Veszprém, Stadion u. 20-22

193766

563179

Veszprémfajsz

VE-0020

torony - standard

48

024 hrsz.

189950

563600

Veszprém

VE-0006

65

Kossuth u. 6.

194900

563700

Veszprém city 3
Veszprém
Templom

VE-0028

épület - lakóépület
építmény
víztorony

35

Pápai út 41. 4274/6 hrsz.

193750

564750

VE-0068

épület - egyéb

16

690 hrsz. (Völgyhíd tér 4.)

195533

562654

Veszprém Március

VE-0069

épület - lakóépület

40

Március 15. utca 1/B-C.

196402

564584

Veszprém Egyetem

VE-0070

44

Egyetem u. 14.

194050

563610

Gyulafirátót

VE-0077

épület - lakóépület
építmény
víztorony

28

01030/1. hrsz. (víztorony)

201148

567053

Veszprém Ipari

VE-0120

31

Állvány utca hrsz: 1945/39

196350

561632

Veszprém Plaza

VE-0126

torony - idegen
épület
bevásárlóközpont

3

Veszprém, Budapesti u. 20.

195456

564611

Veszprém Jutasi

VE-0143

torony - idegen

29

Házgyár u. 21.

197600

563590

Veszprém VÁÉV

VE-0058

épület - lakóépület

33

Házgyári út 1. / 1965/13/a hrsz.

197344

561654

Veszprém Simon
Veszprém
showroom

VE-0165

épület - lakóépület

32

Cholnoky Jenő u. 23., 4273/73 hrsz.

194827

564857

RO-0256

Veszprém, Szabadság tér 4.

194870

563800

Veszprém TESCO

RW-0704

Külső - Kádártai út 3.

196112

565408

ALGIDA-VESZPRÉM

RW-0461

épület - lakóépület
épület
bevásárlóközpont
épület
irodaépület

6

8200 Veszprém, Kistó u. 5-9.

197091

561793

Elektro Center Kft.

RW-0775

épület - egyéb

8

Aulich Lajos u.13.

197611

564223

12

kezdőpont
EOV X (m)
EOV Y (m)

EOV X

194920
196064
194840
194060
197600
196740
194025
194276
195470
196351
196057
195322
195520
194336
194940
195020
193790
194075
195343
195087
194417
196624
197065
194366
195295
196183
201000

EOV Y

563670
563896
564870
563600
563590
564440
564611
564261
564120
561632
565466
564384
562650
564324
563560
563640
563110
564722
562727
562876
564180
560963
561990
564520
564463
470841
567200

Építmény típus
épület
épület
épület
épület
épület
épület
épület
épület
torony
torony
épület
épület
templom
épület
épület
épület
kémény
épület
torony
épület
épület
épület
épület
épület
épület
épület
hidroglóbusz
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10.9. KÖZMŰVEK HELYZETÉRTÉKELÉSE
10.9.1. Víziközművek
A város vízhálózatának kiépítettsége közel 100%-osnak
tekinthető. A vízellátás a 2002–2003 évben volt a
legmagasabb színvonalon, hiszen a város összes lakása a
közüzemi vízhálózatról volt ellátva. A csatornázottság
tekintetiben az elmúlt 10 év jelentős eredményeket hozott,
mivel az ellátás mértéke igen jól megközelíti a vízellátás
mértékét.
10-75. ábra: A víziközmű-szolgáltatás színvonala

terület csatornázottsága hiányzik a vízellátás teljes
kiépítésének eléréséhez. A sérülékeny vízbázisok miatt nagyon
fontos a kijelölt védőterületek figyelembevétele, fontos
környezeti adottságként történő kezelése.
A felszíni vizek kezelésében, illetve elvezetésében még vannak
hiányosságok a város területén. A csapadékvizek elvezetésére
szolgáló zárt rendszerű csapadékcsatornák kiépítését a
lehetőségekhez mérten folytatni kell, ugyanakkor a vizek
befogadójául szolgáló felszíni vízmedreket is alkalmassá kell
tenni az egyre nagyobb mennyiségben érkező összegyűjtött
felszíni vizek befogadására.
A csapadékvizek elvezetésével szemben törekedni kell a
csapadékvizek helyben tartására és hasznosítására. Ennek a
megoldásnak kettős pozitív hatása van: egyrészt az elvezető
hálózat terhelése csökken, másrészt a helyben tartott vizek
szikkasztása esetén a talaj vízháztartása is javul. A zárt
rendszerben összegyűjtött és tárolt csapadékvizek a szárazabb
időszakban locsolásra, továbbá gépkocsi mosásra és egyéb
tisztításra, WC öblítésre is felhasználhatóak.
10-77. ábra: Telken belüli szikkasztó rendszer

A város vízfelhasználása folyamatosan csökken – az országos
tendenciának megfelelően – ugyanakkor a tisztítótelepre
egyre több háztartás szennyvize kerül elvezetésre (a
szennyvízcsatorna-hálózat bővülésének következtében), ami a
környezeti terhelés szempontjából kedvező hatású.

A Papkeszi–Devecser közötti országos nagynyomású (64 bar)
gázvezeték a város belterületét dél-nyugati irányban érinti,
amelyről két gázátadó állomás kerül megtáplálásra. Az egyik a
Füredi út mellett, a másik a volt Bakony Művek mellett
létesült. Az átadó állomásokból nagy-középnyomású rendszer
indul ki, amely a nagyobb fogyasztókat közvetlenül, a
kisebbeket közép- és kisnyomású hálózatok útján látja el
gázenergiával. A fogyasztók ellátása 100%-os.
A város intenzívebb beépítésű területein távhőellátás
biztosítja a lakásállomány közel 30%-a számára a hőenergiát. A
hőellátás bázisai három kisteljesítményű kazánház és egy
48,4 MW teljesítményű fűtőmű. A kis kazánházak általában jó
állapotúak, míg a fűtőmű rekonstrukcióra szorul.
10.9.3. Nem
vezeték
energiahasznosítás)

10-76. ábra: A vízfogyasztás és szennyvízelvezetés aránya

10.9.2. Vezetékes energia-ellátás
Energiaellátás szempontjából Veszprém kedvező helyzetben
van, mert a közelében levő Litér településen található a térség
legnagyobb villamosenergia-táppontja.

A fentiek alapján a vízhálózat és a szennyvízhálózat
kiépítettsége jónak mondható, csupán egy-egy külvárosi

Vízvezeték utca melletti állomás ellátására. A két alállomásból
kiinduló 35, 20 és 10 kV-os hálózatok látják el közvetlenül a
nagyobb fogyasztókat, míg a kisebbek számára kommunális
transzformátorokkal felszerelt kisfeszültségű hálózat biztosítja
a villamos energiát. A transzformátorokból kiinduló
kisfeszültségű hálózat vegyes képet mutat, jelentős
területeken található még a korszerűtlen csupasz légvezeték,
de egyre több, elsősorban a belvárosban a föld alatti
kábelhálózat és a korszerű szigetelt szabadvezeték. A
villamosenergia-ellátottság Veszprém esetében 100%-osnak
tekinthető.

A litéri 400/120 kV-os állomást megtápláló 400 kV-os
távvezetékek a város külterületének észak, észak-keleti részén
haladnak keresztül. Az alállomásból kiinduló 120 kV-os
távvezetékek a dél-keleti, déli területeken haladnak keresztül
és róluk két leágazás létesült, amelyek a város ellátását
biztosítják. A két leágazás közül az egyik távvezetékként épült
ki a vasútállomás melletti északi alállomás megtáplálására, a
másik a Cholnoky lakóteleptől délre kábelként létesült a

energiaellátás

(Megújuló

A városban a megújuló energia felhasználás jelenleg még nem
számottevő. A városi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója
során 2001–2003 között szolár iszapszárítás és biogáz
termelés valósult meg, melynek során a telep energiaigényét
lehetett csökkenteni.
10.9.4. Táv- és hírközlés
A város vezetékes és vezeték nélküli távközlési- és adatátviteli
ellátása jónak mondható, mert az ellátásban több egymást
kiegészítő, vagy épen konkurens szolgáltató vesz részt. A
kiépült vezetékes rendszerek a belterületi részeken föld alatt,
míg a családi házas területeken föld felett (légkábel)
húzódnak. A szolgáltatóktól kapott adatszolgáltatás szerint a
mikrohullámú sugárzás magassági korlátozás 200 méteres
szakasza 20–30 méter közötti, a többi ettől magasabb.
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11.

A KÖRNYEZET ELEMEINEK ÁLLAPOTA

11.1. LEVEGŐMINŐSÉG, METEOROLÓGIA
11.1.1. Meteorológiai viszonyok
Veszprém városa és környéke a mérsékelten hűvös,
mérsékelten nedves éghajlati zónába tartozik. Sokéves
mérések átlaga alapján az évi középhőmérséklet 9,7°C
körüli. A vegetációs időszak középhőmérséklete 16,5 °C. A
napi középhőmérséklet április 13-15-e és október 1-e között
(184-185 napon át) meghaladja a 10˚C-ot. Az utolsó tavaszi
fagyok április 10-e körül, az első őszi fagyok beköszöntése
október 28-e körül valószínű, így a fagymentes időszak
hossza kb. 200 nap. A legmelegebb nyári hőmérsékletek
átlaga 33,0-33,5 °C, míg a leghidegebb téli napoké 13,8 −
14,0 °C. A napsütéses órák éves száma 1960-1980 között a
nyári időszakban 780-800, a téli időszakban 190-200 óra. A
csapadék éves mennyisége 590-600 mm között változik. A
vegetációs időszakban 350-360 mm csapadékra lehet
számítani. A hótakarós napok száma évente 50-55, az
átlagos maximális hóvastagság 35-40 cm.
A levegőszennyezés szempontjából a háttérszennyezés és a
helyi kibocsátások mellett, meghatározóak a meteorológia
viszonyok és különösen az uralkodó szélirány, amely az
alábbi ábrán látható.
11.-1. ábra – Szélirányok gyakorisága 2012-2013.

Látható, hogy Veszprémben is a - Magyarországra általában
jellemző - nyugat-északnyugati irányú szél a leggyakoribb, amely
nem kedvező a város egésze számára, bár a déli külső útgyűrű
szempontjából előnyös. A város észak-dél irányú magaslatai és
völgyei mentén viszont kedvező légáramlási helyzet alakul ki,
amely segíti az átszellőzést. Az átlagos szélsebesség 3 m/s körüli.

11.-3. ábra – Havi csapadékmennyiségek alakulása 2012-2013.

A meteorológia paraméterek közül a káros anyag immissziót a
napsugárzás hatásai (pl. füstköd képződés) és a
csapadékmennyiség (kimosódás) is befolyásolja.
2008 őszén egy éghajlati (meteorológiai) mérőállomást állítottak
fel az MH 54. Veszprém Légtér Ellenőrző ezred Harmat utcai
objektumában, az ún. „sziklatetőn”. Az alábbiakban az elmúlt
két év mérésein alapuló átlagszámítások eredményei kerülnek
bemutatásra:
11.-2. ábra: Hőmérsékleti adatok összesítése 2012-2013.
2012-2013
Havi középhőm. °C
Abszolút maximum

11,2
°C

39,6
15,8

°C

-9,7
6,6

Maximum átlag °C
Abszolút minimum
Minimum átlag °C

Nyári napok száma /mix.≥ 25°C/

76

Hőség napok száma /max.≥ 30°C/

33

Fagyos napok száma /min.≤ 0,0°C/

83

Téli napok száma /max.≤ 0,0°C/

13

Zord napok száma /min.≤ -10,0°C/

5,0

Fenti adatok alapján megállapítható, hogy az előző évekhez
képest a tél enyhébb, a nyár melegebb volt a vizsgált
időszakban. A következő ábrán a csapadék havi megoszlása
követhető 2012. őszétől egy éven át.

11.1.2. Levegőminőség
Veszprém országos viszonylatban a tiszta levegőjű városok
közé tartozik. A levegőminőséget alapvetően a helyi és
környéki kibocsátások határozzák meg.
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat
(OLM) manuális hálózat mért Veszprémben az elmúlt négy
évben 2 ponton (Halle u. 1., Megyeháza tér) nitrogén-dioxid és
1 ponton (Patak tér.) ülepedő por-koncentrációt.
A Kádár u. és a Csermák lépcső sarkán az OLM automata
hálózatához tartozó automata monitoring állomás működik,
amely folyamatosan méri a környék környezeti levegőjének
szén-monoxid, nitrogén-dioxid, nitrogén-oxidok, kén, dioxid,
ózon, PM10 szálló por és BTX (benzol, toluol, xilolok)
koncentrációját.
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11.-6. ábra – Veszprém légszennyezési helyzete, túllépések száma,
(automata állomás), 2013

11.-4. ábra – OLM mérőpontok Veszprém területén

Adatforrás: Országos Légszennyezettségi
http://www.kvvm.hu/olm/

Mérőhálózat

(OLM)

A mérőállomás adatai tájékoztatásul szolgálnak a város
levegőminőségére vonatkozóan, fontos ugyanakkor
megjegyezni, hogy egy állomás „hatásterülete” a
domborzattól és a környék beépítettségétől függően
legfeljebb néhány km2 - ezért esetenként a lokális tényezők
jelentősen befolyásolhatják, torzíthatják a mérési adatokat,
tehát az itt mért adatok nem feltétlenül jellemzőek az adott
település egészére.
Az automata (Kádár u.- Csermák lépcső) és a RIV (Megyeház
tér, Patak tér, Halle u.) mérőállomások mérési eredményei
alapján 2013-ra vonatkozó, a légszennyezési index alapján
történt értékelés szerint, a mért levegőszennyezési
komponensek tekintetében a város szennyezési helyzetét az
alábbi táblázatok adatai jellemzik:

NO2

NOx

PM10

Benzol

CO

O3

ülepedőx

Auto
-

SO2

11.-5. ábra – Veszprém légszennyezési helyzete, általában, 2013.

kiváló

kiváló

jó

jó

kiváló
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kiváló

felelő

mata

Időszak

SO2

NO2

PM10

CO

O3

Éves

0

0

8

0

24

a legmagasabb indexű komponens alapján

*

csak ülepedő por mennyiségi mérés alapján

Gyulafirátóti elkerülő: mindkét településnek előnyös a
közlekedési levegőszennyezés tekintetében.

•

Déli külső útgyűrű külön-szintű csomópontjai és a 8.
sz. kiemelt főút korszerűsítése: Ezzel a beruházással a
keleti, észak-keleti útgyűrű forgalma lecsökken majd,
ami azért is előnyös, mert ez a szakasz – főként az itt
koncentráltan elhelyezkedő ipari üzemek miatt - a
károsanyag
kibocsátást
tekintve
Veszprém
legszennyezettebb főútja és a forgalom áthelyeződés
várhatóan a közúti eredetű levegőszennyezés
csökkentését eredményezi majd. Igaz ugyan, hogy
egyidejűleg növekszik a légszennyezés a Cholnoky Jenő
lakótelep néhány út-közeli épületénél, illetve a Déli
körgyűrű csomópontjai közelében (főként a 8-82
csomópontnál) lévő épületeknél, de a nem zárt és
alapvetően egyoldalú beépítésre, ill. a hosszú
beépítetlen szakaszokra tekintettel jók a légkör
tisztulási feltételei.

•

A fejlesztési tervek között felmerült egy termikus
hulladékhasznosító létesítése. Az alkalmazni kívánt
technológia még nem ismert minden részletében, de
feltételezhető, hogy a kibocsátási jellemzői kedvezőek
lesznek a ma használatosoknál. Ez utóbbi azért fontos,
mert a kiválasztott helyszíntől 300 m távolságban
lakóterület és annak intézményei találhatók.

•

Kármentesítések:
a
kapcsolódó
szállítási
tevékenységek időszakos levegőszennyezést okoznak,
amit az útvonal helyes megválasztásával és a szállítási
időszak jó kiválasztásával csökkenteni lehet. A Cseri
hulladéklerakó környezethasználati engedélye 2012. év
végén megszűnt. Ezt követően – a rekultiváció
előrehaladtával – várhatóan a bűz miatti lakossági
panaszok is megszűnnek.

Az itt szereplő komponensek közül az NO2, NO, PM10 inkább a
közlekedésre, az SO2 és a CO inkább az ipari tevékenységre
jellemző. A táblázat alapján Veszprém légszennyezettsége
általában jó és inkább közlekedési eredetűnek, mint iparinak
tekinthető. Ezt a megállapítást árnyalja az automata
mérőállomás (Kádár u.- Csermák lépcső) helye, amely belváros
és közlekedési útvonal- közeli.
Összességében a város levegőminősége jónak és csak lokálisan,
enyhén szennyezettnek tekinthető, azonban a városon belül
jelentős eltérések lehetnek. Az egyre növekvő gépjármű
forgalom miatt, a nagy forgalmú helyeken és azok közelében
fordulhat elő (Budapest út, Mártírok útja, Brusznyai Árpád utak
kereszteződése kritikus) elsősorban NO2 határérték közeli
koncentráció. Külön megemlítendő a belvárosban elhelyezkedő
autóbusz pályaudvar térsége (Jutasi út), ahol a buszforgalom
nagysága és az elavuló járműpark produkál fokozottabb
szennyezőanyag kibocsátást. A jövőben a közlekedés által
okozott levegőszennyezettség kedvezőtlen hatásaival ezeken a
helyeken fokozottan számolni kell.
A zöldövezetekben a gépjárműforgalom negatív hatásával
kevésbé kell számolni. A családi házas területeken, ahol esetleg
nagyobb számban üzemeltetnek a fűtési szezonban szilárd
tüzelőanyaggal működő berendezéseket (cserépkályha,
kandalló, régi vegyes tüzelésű kazán) számítani lehet a
monitorállomás által mértnél magasabb PM10 koncentrációra.
A kővetkező években is a téli időszakban - az időjárási
körülmények kedvezőtlen alakulása következtében - a szállópor
koncentrációjának megemelkedése miatt a szmogriadó
elrendelésére lehet szükség.
A levegőminőséget befolyásoló tervezett beavatkozások és
fejlesztések Veszprém területén:
•

x

•

Belső körút: A hézagos beépítés kedvező a levegő
tisztulása szempontjából, ezért itt levegőszennyezési
panaszok új beruházás megvalósulása után sem
várhatóak. Ugyanez mondható el a Jutasi út - Tüzér utca
közötti szakaszon tervezett völgyhídról is.

Adatforrás:
- Tájékoztató Veszprém város 2013. évi környezeti állapotáról

11.1.3. Szennyezőanyag-kibocsátás
A levegőminőséget meghatározó legjelentősebbek források: a
közlekedés, a termelő üzemek, a szolgáltató telephelyek, az
intézmények pontforrásai, valamint a téli fűtésből származó
emisszió.
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Az ipari eredetű levegőszennyezés a korábbi, tíz évvel
ezelőtti állapothoz képest csökkent, részben nagyobb cégek
megszűnése, részben a technológia korszerűsödése, részben
a jogi szabályozás szigorodása miatt.

11.-9. ábra – Legjelentősebb szén-monoxid (CO) kibocsátó telephelyek
(2012)

Mennyiség
[kg/év]

A város üzemeinek emissziójára vonatkozóan a kibocsátók
önbevallása alapján a - mindenkori környezetügyért felelős
állami szerv által működtetett - Levegőtisztaság-védelmi
Információs Rendszer (LAIR) közöl adatokat.

1

Veszprém-Kogeneráció" Energia
Villamosenergia termelő telephely

61 416

11.-7. ábra – Néhány szennyezőanyag veszprémi kibocsátása 20022010 között

2

Strabag Általános Építő Kft.
Keverőüzem

16 855

3

ENER-G Energia Technológia Zrt.
Kenőolaj tároló tartálypark

12 152

Néhány szennyező anyag veszprémi kibocsátása 2002-2010
között (kg)
180 000

Rangsor

Telephely

11.-12. ábra – Legjelentősebb kéndioxid (SO2) kibocsátó telephelyek
(2012)

Rangsor

Telephely

Mennyiség
[kg/év]

1

Strabag Általános Építő
Kft. Keverőüzem

2

Invitel Zrt. Telefonkozpont

7

3

MH 54. Veszprém RE. Sel objektum

6

47

160 000
140 000
120 000
100 000
Szén-monoxid

80 000

11.-10. ábra – Legjelentősebb szén-dioxid (CO2) kibocsátó telephelyek
(2012)

Nitrogén-dioxid

60 000

Szilárd anyag
40 000
20 000
0
Szén-monoxid

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Rangsor

2010

13 007 48 611 163 663 94 773 91 994 73 855 84 550 115 003 95 733

1

Veszprém-Kogeneráció" Energia
Villamosenergia termelő telephely

2

"Vksz" ZRT. Fűtőmű (gáztüzelésű)

3

Bakony Ipari Kerámia Kft Ipari
Kerámiagyártó telep

Nitrogén-dioxid 25 952 105 389 78 102 103 705 104 059 107 412 109 394 127 332 104 005
Szilárd anyag

13 470

6 659

4 001

3 751

4 867

4 651

4 925

Adatforrás:
Levegőtisztaság-védelmi
http://okir.kvvm.hu/lair/(LAIR)

5 246

5 944

Információs

Rendszer

A
továbbiakban
tárgyaljuk
a
legjelentősebb
légszennyezőanyag kibocsátó telephelyeket Veszprémben, a
három
legnagyobbat
szerepeltetjük
a
következő
táblázatokban:
11.-8. ábra – Legjelentősebb nitrogén-oxidok ( NO és NO2 ) kibocsátó
telephelyek (2012)
Rangsor

Telephely

1

Veszprém-Kogeneráció" Energia
Villamosenergia termelő telephely

2

"Vksz" ZRT. Fűtőmű
(gáztüzelésű)

3

ENER-G Energia Technológia
Zrt. Kenőolaj tároló tartálypark

Mennyiség
[kg/év]
40 818
13 189

Telephely

Mennyiség
[kg/év]
10 202 001

8 761 203

7 255 984

11.-11. ábra – Legjelentősebb szilárd (nem toxikus) anyag kibocsátó
telephelyek (2012)

Rangsor

Telephely

1

Bakony Ipari Kerámia Kft Ipari
Kerámiagyártó telep

2

Szatmári Malom Kft Malomüzem

3

Strabag Általános Építő Kft.
Keverőüzem

Mennyiség
[kg/év]
3 450
698

A szálló és ülepedő por kibocsátás vonatkozásában
megemlítendők a különböző roncsolt felszínek, mint
potenciális szennyezőforrások. Kedvezőtlen széljárás esetén,
időszakosan az építkezési területek, valamint a város széleken
elhelyezkedő honvédségi gyakorlóterepek és külszíni
bányaterületek kiporzásával kell számolni.
A településen egyre több gondot okoznak a biológiai eredetű
allergének, például a parlagfű, fekete üröm pollenjei. Ezek
eltávolítása érdekében a város területén egyrészt a jegyző jár
el hatósági eszközökkel, másrészt az önkormányzat
közterületek rendszeres gyommentesítésével védekezik a
biológiai eredetű allergénekkel szemben.

Adatforrások:
- LAIR (2012.)
- Tájékoztató Veszprém város 2013. évi környezeti állapotáról

(DECIBEL Zajvédelmi és Elektrotechnikai Kkt., "FRAMA" 01 dBH
Környezetvédelmi Kft.)

420

7 933
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11.2. FÖLDTANI, VÍZFÖLDTANI ÉS VÍZRAJZI VISZONYOK

11.2.1. Vízbázis védelem

A térség genetikai talajtípusaira jellemző a vályog-kötöttség.
A térségben a sötét színű erdőtalajok, a barna erdőtalajok és
nagyobb völgyeletekben a réti talajok fordulnak elő. A
terület nagy részét dolomiton, mészkövön képződött
rendzinák fedik. A löszös fennsíkok kiterjedt talajtípusa a
vályog mechanikai összetételű agyagbemosódásos barna
erdőtalaj.

Veszprém ivóvizét teljes egészében karsztvízből nyeri. A város
vízellátó rendszerét a Bakonykarszt Zrt. által üzemelteti. A
víztermelő telepeknek alapvetően négy vízbázisa van: Sédvölgyi, Aranyosvölgyi-, Kádárai-, Gyulafirátóti vízbázisok. A szennyező
anyagok közül elsősorban a nitráttartalom növekedése
tapasztalható. A csapadékvizek végső befogadója a Séd-patak,
ami egyben a keletkezett tisztított szennyvíz elvezetője is. A
közelmúltban elkészültek a sérülékeny üzemelő vízbázisok
biztonságba helyezési tervei. A tervekben rögzítésre kerültek - a
127/1997 (VII.18.) Korm. Rendeletnek megfelelően - a vízbázisok
belső és külső védőterületeinek, valamint hidrogeológiai „A” és
„B” védőterületeinek határai. A védőterületek a fenti
rendeletben foglaltak értelmében szigorú területhasználati
korlátozásokat is jelentenek az általuk érintett területen. Ezen
vízbázisok esetében a KEOP-2.2.3.a. program végrehajtása
biztosíthatja a védőterületek elrendelését. A programra a 27
települési önkormányzatból létrejött konzorcium sikeres
pályázatot nyújtott be. A tervek átadásra kerültek a Középdunántúli
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőséghez, mint eljáró hatósághoz.

Adatorrás: OMSZ klímatérkép sorozata – talajtípusok, kötöttségek

Talajvíz jellemzően a völgytalpakon, illetve a vízközeli
helyeken található, átlagos mélysége 2-4 m között van,
mennyisége nem számottevő.
A város fejlesztési lehetőségeit befolyásolhatják, esetenként
korlátozhatják víz-és vízföldtani adottságai. Veszprém
területe a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a felszín
alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, valamint
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi
kategóriába tartozik. A város jobbára nyílt karsztos területen
található, így a felszín alatti vizek fokozott védelme
szükséges, mivel a karsztvíz – a kedvezőtlen hidrológiai
adottságok miatt - a felszíni eredetű szennyeződésekre
fokozottan érzékeny.

11.2.2. Talajvédelem
A talaj, mint az egyik legfontosabb környezeti elem védelme
mind
élelmiszer-biztonsági,
mind
ivóvízbázis-védelmi
szempontból elsőrendű feladat. Elszennyeződése a felszíni és
felszín alatti vizeket, az ökoszisztéma egyensúlyát veszélyezteti,
a bioszférában pedig maradandó, negatív károsodásokat
okozhat.
A Földművelésügyi Minisztérium 1992-ben létrehozott
Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszerének (TIM)
célja a talajkészletek térbeli helyzetének jellemzése és a talajállapot időbeni változásainak nyomon követése, a megfelelő
szabályozás érdekében. A TIM az ország egész területére
kiterjed, művelési ágak, tulajdonjog és egyéb szempontok
szerinti korlátozások nélkül.

43 cm. Kötöttségi szám alapján fizikai talajfélesége agyagos
vályog. Növénytermesztés szempontjából közepes minőségű
termőföldnek mondható.
S 46 19: (speciális pont - korábban szennyvíziszap elhelyezési
helyszíne) mezőgazdasági (szántó) területen VeszprémFelsőörs és Veszprém-Balatonfüred közutak által bezárt
háromszögben. Típusos ramann-féle barna erdőtalaj
képződött löszön. A művelt réteg kémhatása gyengén
savanyú, humusztartalom 1,86 %, kielégítő. Humuszos réteg
vastagsága 51 cm. A kötöttségi szám alapján vályog
kötöttségű. Nehézfémek mennyisége a megengedett
határérték alatt van. Növénytermesztés szempontjából
közepes-jó minőségű termőföldnek mondható.
S 50 19: (speciális pont) Veszprém (Csatár-hegy)
környezetében, forgalmas út mellett. Ősgyep fedi a területet,
sekély (25 cm) termőréteggel. A talaj típusa barna rendzina
mészkövön, illetve dolomiton. Kémhatása gyengén lúgos,
szénsavas mésztartalom 10 % körüli. Kötöttsége alapján
agyagos vályog. Humusztartalom a típusnak megfelelően
magas: 3,7 %. Humuszos réteg vastagsága megegyezik a
termőréteg vastagságával: 25 cm, alatta tömör kőzet.
E 64 19: (erdészeti pont) Veszprém külterülete, elhagyott
szovjet lőtéren fiatal cseres erdőrészlet. A talaj típusa barna
rendzina mészkövön, illetve dolomiton. Talajkémiai
tulajdonságai hasonlóak az előbbihez. Itt vastagabb
termőréteg fedi a tömör kőzetet: 44 cm humuszos réteg,
amelynek humusztartalma magas, 4 % körüli. Kötöttségi szám
alapján agyagos vályog.
11.-13. ábra – TIM pontok Veszprém területén

Veszprém város térségében 4 TIM pont található:
I 13 19: (információs pont) mezőgazdasági (szántó) területen
Veszprém-Gyulafirátót
térségében.
Kisebb
dombháton
helyezkedik el, a környezet talajtakarója – helyismeret alapján –
változatos:
típusos
ramann-féle
barna
erdőtalaj,
agyagbemosódásos barna erdőtalaj és humusz karbonát talaj
foltok fordulnak elő. A talajvizsgálati eredmények alapján a
művelt réteg kémhatása gyengén savanyú, alatta semleges.
Humusztartalom 2,2 % (kielégítő), humuszos réteg vastagsága
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Adatforrás: Veszprém Megyei Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága

A TIM talajvizsgálati eredmények alapján megállapítható,
hogy a nehézfémek mennyisége Veszprém térségében nem
haladja meg a talajokban megengedett határértékeket.
Talajvédelmi és vízbázis védelmi szempontból a térségben a
talajok megóvása azért fontos, mert dolomit és mészkő
kőzeten sérülékeny, jellemzően sekély talajtakaróval
rendelkező váztalajok, Földes kopárok, rendzinák
helyezkednek el. Ezek szélsőséges vízgazdálkodású talajok,
általában rajtuk a gyepterületek kiterjedése jelentős, amely
erózió szempontjából kedvező tényező.
A várostól déli és délkeleti irányban már mélyebb
termőrétegű, löszön vagy löszös alapkőzeten kialakult barna
erdőtalajok találhatók.
11.2.3. Felszíni vizek
Veszprém város csapadékvíz-hálózata zárt csatornákból,
illetve nyílt árkokból és záportározókból áll. A vízfolyások
vízjárása jól tükrözi a karsztos felszín kiegyenlítő hatását. Az
árvizek tavasszal, a kisvizek ősszel jelentkeznek.
2010 májusában és szeptemberében jelentős mennyiségű
csapadék hullott a térségre, amely számos csapadékvíz
elvezetési problémát hozott a felszínre. Továbbá a
rétegvizek emelkedése és források „újraéledése”
következtében, helyenként kritikus állapotok alakultak ki.
A problémák kialakulásában az is közrejátszott, hogy számos
helyen a lakók betemették a csapadékvíz-elvezető
rendszereket, illetve nincs megoldva az ingatlanok
vízelvezetése sem. A probléma kezelése érdekében az
Önkormányzat az országos közfoglalkoztatási program
keretében elkezdte a szükséges közérdekű vízgazdálkodási
fenntartási munkákat a legszükségesebb árokszakaszokon
(Gyulafirátót). Megkezdődött továbbá a Látóhegyi-árok
rekonstrukciója és tervek készültek Gyulafirátót csapadékvíz
elvezetési problémáinak rendezésére.
Forrás: Tájékoztató Veszprém város 2013. évi környezeti állapotáról

A város csapadékvizeinek és tisztított szennyvizeinek
befogadója a Veszprémi Séd. Az utóbbi időszakban illegális

bevezetésről, szennyezőanyag bevezetésről nincs tudomás.
Lakossági panasz a Volántól üzemi területéről eredő
bevezetésekre érkezett, de szennyezést egyik vizsgálat sem
mutatott ki, a telep határértékekhez kötött kibocsátási
engedéllyel bír. A Séd vízminőségének állapotfelmérésére a
2009-es évben készült egy tanulmány a Pannon Egyetemen. Az
értékelés egy rövidebb időszakban több ponton elvégzett
mintavételezésen alapul. Ennek alapján elmondható, hogy a Séd
vízminősége néhány paraméter tekintetében erősen
szennyezett, mely közvetlen szennyvíz bevezetésekre utal.
A Séd fenntartására kétoldalt 6-6 méteres fenntartási sáv került
kijelölésre a helyi építési szabályzatban.
A patak vízgyűjtőjéhez tartozó kisebb felszíni vízfolyások:
•

Látóhegyi-árok

•

Völgykút-patak

•

Békatói-árok

•

Kádártai Séd

•

Rátóti Séd

•

Fejesvölgyi-árok

•

Ördög-árok

Felszíni állóvizek Veszprém területén:
•

Kádártai tavak

•

Rátóti halastó

A településen 4 db záportározó került kialakításra: Keleti I.II.,
Nyugati I. II.
11.2.4. Szennyvízkezelés
Veszprém város kommunális szennyvíz csatornahálózatát és a
szennyvíztisztító telepet a Bakonykarszt Víz és Csatornamű Zrt.
üzemelteti. A szennyvíz tisztítómű három fokozatú
technológiával működik: fizikai, biológiai és tápanyag eltávolító
rendszerrel. A tisztított elfolyó szennyvíz - folyamatos
laboratóriumi vizsgálata mellett - befogadója a Séd felszíni
vízfolyás egyedi határértékkel. A technológia során keletkezett

szennyvíziszapot először sűrítik, majd szárítják. A meglevő
telepre száraz időben 12.000-15.000 m3/nap mennyiségű
szennyvíz érkezik. Csapadékos időben a beérkező
vízmennyiség elérheti ennek a másfél-, kétszeresét is. A város
területén működő ipari üzemek tisztítatlan, valamint
részlegesen tisztított, előtisztított szennyvizeit is a városi
szennyvíztisztító telep fogadja. A nagyobb kibocsátók között
megtalálhatók közintézmények és ipari üzemek egyaránt.
11.-14. ábra – Veszprém nagyobb szennyvízkibocsátói (2013)
Szennyvízmennyiség
3
[m /év]
90 372

Kibocsátó
Veszprémtej Zrt.
Unilever Mo. Kft
Cholnoky Kórház 1
Veszprém Büntetés végrehajtás
Cholnoky Kórház 2
Pannon Egyetem 1
Pannon Egyetem 2
HM Elektro Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt
Adatforrás: Bakonykarszt Zrt.

87 949
68 251
34 017
20 059
10 048
10 048
9 506

11.-15. ábra – A veszprémi szennyvíztisztítóba a csatornahálózaton
keresztül előtisztított szennyvizet bebocsátó vállalkozások, közületek
(2013)

Kibocsátó
Balaton Húsipari Kft.
Algida Jégkrémgyártó Kft.
Veszprémtej Zrt.
Alcoa-Köfém Kft.
Robix HUNGARY Kft.
Pannon Egyetem,
Radiokémia Intézeti Tanszék
Adatforrás: Bakonykarszt Zrt.

Előtisztító
Mechanikai
tisztítás
Fizikai kémiai
tisztítás
Fizikai kémiai
tisztítás
Kémiai
tisztítás
Kémiai
tisztítás
Időszakos
betározás

Kibocsátott szennyvíz
minősége
csatorna határérték
csatorna határérték
csatorna határérték
csatorna határérték
csatorna határérték
csatorna határérték

11.3. KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI ÜGYEK
Veszprémben - az ipari múltból fakadóan, valamint a korabeli
üzemi tevékenységek szabályozatlansága, gondatlan végzése
miatt - több helyen következett be szennyezés a földtani
közegben és a felszín alatti vizekben. Jelenleg négy helyszínen
van tudomás ilyen jellegű szennyezettségről, amelyek
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feltárása és mentesítése - különböző fázisokban – jelenleg is
zajlik.
11.3.1. Csererdei szennyezés
A BAKONY Művek Rt. jogelődjét, a Magyar Lőszerművek Rt.-t
1938-ban alapították gyalogsági lőszerek gyártására. A 60-as
évek elejére a vállalat profilja lényegesen megváltozott és
elkezdődött a különböző közúti gépjármű-villamossági
cikkek gyártása. A volt BAKONY Művek Rt. a termékei
gyártásával kapcsolatosan különböző fémmegmunkálási és
fém felületkezelési technológiákat alkalmazott.
A szennyezés alapvetően a technológiákban felhasznált
veszélyes anyagok (olaj, benzin, triklóretilén, galvanizálási
segédanyagok) helytelen tárolásából (műszaki védelem
nélküli), kiömlésekből, az aknák és az ipari csatornák
sérüléséből keletkezett. A fenti technológiákat az 1970-es
évektől alkalmazták jelentős tömegű sorozatgyártás során.
Az 1980-as évektől a keletkezett szennyező anyagok
telephelyen történő tárolása megszűnt. Az 1990-es évtized
során a termelés a korábbi időszak töredékére esett vissza,
ezzel együtt a veszélyes anyagok felhasználása is csökkent.
Az illetékes környezetvédelmi felügyelőség kötelezte a
BAKONY Művek Rt-t a teljes körű környezetvédelmi
felülvizsgálat elvégzésére, amelyet 1998-ban elvégeztek. A
munka során feltáró fúrásokra került sor a potenciálisan
szennyezett területeken. Az értékelő jelentés alapján
megtörtént az olajjal és nehézfémekkel szennyezett
területek behatárolása és azt követően a mentesítése. A
kötelezett vállalat a munkákat határidőre saját költségből
elvégezte, a behatárolt területeken 2000. és 2001. években
elvégezte a talajcserét.
A környezetszennyezés további megakadályozása érdekében
a vállalat 2003. évben megszüntette a szennyező
technológiákat és az épületeket részben mentesítette.
A talajvíz szennyezettségének kitermelése nem volt hatásos,
a két éves működtetés során, így a szennyezés az éves
monitoring eredmények alapján növekvő tendenciát
mutatott, sőt feltételezhető volt a szennyezettség terjedése
is. Ezen túl a többi monitoring által felügyelt területeken is
megjelent talajvízszennyezés. A felszín alatti víz-szennyezés
kármentesítés ügyében új eljárás indult 2003-ban.

Az utolsó tényfeltáró vizsgálat a jelenlegi tulajdonos V-Park Kft.
megrendelésére 2010-re készült el, amely - a vizsgálattal
érintett területen - a talajban néhány fém komponens és PAH
tartalom vonatkozásában mutatott ki beavatkozást igénylő
szennyezettséget. A talajvízben minden vizsgált szennyezőanyag
csoportból találtak olyan összetevőket, amelyek környezeti
kockázatot jelentenek, így szükséges volt a beavatkozás. A
karsztvízben – amely a vizsgált területen nyomás alatti
rendszerben van jelen – néhány klórozott alifás szénhidrogén
komponens, valamint a króm VI okoz jelentős humánegészségügyi kockázatot, így a karsztvíz állapota is beavatkozást
igényel.
A gyár területén megkezdődött a szennyezett talaj és talajvíz
ártalmatlanítása, eddig közel 1000 m3 szennyezett talaj került
ártalmatlanításra.
A karsztvíz szennyezés területi lehatárolása csak részben történt
meg, eddig mintegy 160 ha területen. A felszín alatti vizek - a
feltárásra illetve kármentesítésre kötelezett területen kívül nagyobb koncentrációban szennyezettek, mint a területen belül,
ezért ennek a külső szennyezettségnek a lehatárolását 2010-ben
megtették. A területen kívül található szennyezettség
lehatárolásán túl a mentesítés elvégzésére is mindenképpen
szükség van, mert a szennyezett karsztvíz a Gyulafirátóti
vízbázisnak az 50 éves és 5 éves elérési idejű védőidomai közötti
térrészben található. A tényfeltárási dokumentáció anyagából
kiderül, hogy nem egy szennyező-forrás okozza a
szennyezettséget.
2010. júliustól a V-Park Kft. saját beruházásban megkezdte a
kármentesítés műszaki előkészítését és ezzel párhuzamosan a
műszaki beavatkozási terv, valamint a vízjogi létesítési
engedélyezéshez szükséges engedélyezési tervek elkészítését.
A város vezetése felvette a kapcsolatot a Kormánnyal, hogy
kiemelten kezeljék a környezetszennyezést.
Forrás: Vidra Környezetgazdálkodási Kft.- Veszprém, volt Bakony Művek
területe Tényfeltárási záródokumentáció 2010. március

11.3.2. Veszprém-Szentkirályszabadjai repülőtér
A repülőtér területén a kerozin tárolás-kimérés során
szennyeződött a talaj és a talajvíz szénhidrogén származékokkal.
E szennyeződés valószínűsíthetően 2001. előtt - azaz a
tartálypark duplafalusítását megelőzően - következett be, mivel
a modernizálást követően a monitoring rendszer nem regisztrált
olaj-elfolyást. 2007-ben indult kármentesítési eljárás során

eddig a részletes tényfeltárás elvégzésére, valamint 1 év
kármentesítési monitoring lefolytatására került sor.
Jelenleg a visszahagyott másodlagos talajvizet szennyező
forrás (szennyezett talajtest) jelenlétével kell számolni. A teljes
„B” érték feletti mértékben szennyezett talajtest térfogata
mintegy 2200 m3-re tehető, amiből a „D” érték (300 mg/kg)
feletti szennyezettségű talaj, mintegy 1000 m3-t (1500 t) tesz
ki. A teljes „B” érték feletti szennyezettségű talajvíztest
térfogata kb. 500 m3, ennek kb. negyede a „D” érték feletti
mértékben szennyezett víztérfogat.
A szennyezés talajvízzel történő terjedésével számolni kell - a
dolomitfelszín egyenetlenségeiből adódóan -, azonban további
horizontális terjedés nem lehetséges. Ennek megfelelően
szennyezettséggel veszélyeztetett területként a kerozintározó
ék-i oldala, illetve. a tározótól az egykori gépkocsi üzemanyag
tároló irányába fekvő területrész jelölhető meg. A
szennyezettség a reptér területén kívül más területet nem
érint.
A kerozintároló a kádártai forrásfoglalás hidrogeológiai „B”
védőterületén kívül esik.
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség a beavatkozási terv alapján határozatban
kötelezte a BudaWest Airport Holding Zrt-t a kármentesítésre.
A beavatkozási tervben szereplő feladatokat a cég nem
végezte el határidőre, ezért a Felügyelőség végrehajtást
rendelt el.
11.3.3. Hulladéklerakó – Csererdő
A felszín alatti vizekre gyakorolt hatások figyelése érdekében a
hulladéklerakó területén összesen 9 db talajvíz figyelőkút
üzemel, valamint létesült még egy-egy figyelőkút a volt
Bakony Művek és a szomszédos murvabánya területén az
esetlegesen továbbterjedő szennyezések észrevételezéséhez.
A kutakból nyert víz minőségét a hatóság által előírt
gyakorisággal vizsgálják. Az elmúlt évek felszín alatti víz
vizsgálati eredményei szennyezéseket mutattak ki több
komponens tekintetében (vezetőképesség, ammónia, foszfát,
klorid, Zn, As, Ni, Fluorén). A környezetvédelmi felügyelőség
hivatalból tényfeltárásra kötelezte a „VKSZ” Zrt.-t. A
tényfeltárási
záródokumentáció
elbírálása
jelenleg
folyamatban van.
A Cseri-bánya nevű lerakó 2012. decemberében bezárt.
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11.3.4. Veszprém-Szentkirályszabadjai egykori laktanya
Az egykori szovjet laktanya területén a közelmúltban
süllyesztett üzemanyagtartályok kerültek feltárásra.
Valószínűsíthető a földtani közeg szennyezettsége. A
szennyezett terület pontos lehatárolása még folyamatban
van, eddig az érintett telkek kerültek meghatározásra.

11.4. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG
11.4.1. Kommunális hulladékgyűjtés- és kezelés
Veszprémben és további 26 településen a „VKSZ” Zrt. végzi
közszolgáltatói szerződés keretében a települési szilárd
hulladékok gyűjtésével, kezelésével kapcsolatos teendőket.
A települési szilárd hulladék-elszállítás közszolgáltatásnak
minősül, ezért lakossági igénybevétele kötelező, így
gyakorlatilag nincs ellátatlan körzet Veszprém MJV
területén.

2010-es év mutat ennél lényegesen magasabb értéket, majd a
2013. évben pedig meghaladta a 75500 tonnát.
Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, keletkező
települési szilárd-hulladék jelentős részét (mintegy 90 %-át)
2012. december 30-ig a Cseri bányában, majd ezután a
királyszentistváni hulladékkezelő telepen ártalmatlanította.
Jelenleg (és hosszabb távon) a hulladék ártalmatlanítása — a
158 település összefogásával megvalósult Észak-Balatoni Térség
Regionális Szilárdhulladék-kezelési Rendszer keretein belül, Királyszentistván közigazgatási területén megvalósított,
regionális hulladékkezelő telepen történik, melynek
üzemeletetését az ÉBH Kft. végzi. Az új létesítmény távlatosan
képes biztosítani a térség hulladékártalmatlanítási igényeit.
Az új komplex hulladékgazdálkodási rendszer a tervek szerint az
alábbi elemekből áll majd:
•

Szelektív- és kevert hulladékgyűjtő rendszer

•

Átrakó állomások – válogatók

•

Komposztáló

70000000

•

Mobil építési törmelék feldolgozó

60000000

•

Regionális hulladékkezelő telep

11.-16. ábra – Keletkezett elsődleges hulladék Veszprémben 2004-2010

50000000
40000000

kg

Nem veszélyes (kg)
Veszélyes (kg)

30000000
20000000
10000000

A Cseri hulladéklerakó telep egységes környezethasználati
engedélye 2012. december 30-ig volt érvényes, azaz a
telephelyen eddig lehetett folytatni a nem veszélyes hulladék ártalmatlanítási
tevékenységet.
A
rekultivációra
és
utógondozásra vonatkozó engedélyezési dokumentáció 2013. év
elején került benyújtásra. A telephely területén begyűjtő/átrakó
pontot és építési törmelék feldolgozó, vagy hasznosító üzemet
tervez kialakítani a közszolgáltató. Tervei között szerepel egy
üzemi gyűjtőhely létrehozása, ahol a cégeknél keletkező
veszélyes hulladékok átvétele történhetne.

Forrás:
Hulladékgazdálkodási
(http://okir.kvvm.hu/hir/)

Információs

Rendszer

(HIR)

A város területén keletkezett elsődleges hulladék
mennyisége az utóbbi években - enyhén emelkedő
tendenciával - 30-40 ezer tonna körül mozgott, ezen belül a

•

Kartonpapír

•

Újság- és egyéb csomagolási papírhulladék

•

PET-palack és PE-fólia

•

Társított csomagolású (kompozit) italos dobozok

•

Színes üveg

•

Fehér üveg

A „VKSZ” Zrt. a szelektív hulladékgyűjtési rendszerét
folyamatosan fejleszti, a jövőben tervezi a családi házas
övezetekben a hulladék házhoz menő gyűjtési rendszerének
kialakítását. A Veszprém, Kistó u. 8. alatt található
hulladékudvarban jelenleg is bármely típusú csomagolási
hulladékot leadhatnak a lakosok. A hulladékudvarba bevihető
még az elhasznált sütőolaj, valamint a kiemelten kezelendő
hulladékáramok közül a gumiabroncs, a szárazelem, az
akkumulátor, az elektromos és elektronikai hulladék. Az
elkövetkezendő években a lakosság részére két újabb,
veszélyes
hulladékokat
is
befogadó
hulladékudvar
létrehozását tervezi a közszolgáltató.
Hulladékválogatásra csak a szelektíven, gyűjtőszigeteken,
valamint a kereskedelmi és ipari egységeknél 4-7 m3-es
konténerekben elkülönítetten összegyűjtött hulladék kerül. Az
így összegyűjtött hulladékot - a papír és karton, és a műanyag
és a vegyes összetételű kompozit hulladékot - a
hulladékválogató csarnokban anyagfajták, illetve (az italos
palackokat) szín szerint osztályozzák. A válogatást követően a
hulladékot bálázzák és további hasznosítást végző gazdálkodó
szervezeteknek adják tovább. A válogatómű kapacitása: 3000
t/év.

11.4.2. Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékok

A lakosságnál keletkező feleslegessé vált holmikat
lomtalanítási akciók keretében gyűjti a közszolgáltató.

Az egykori Veszprémi Kommunális Rt. 1997. évtől indította el a
lakossági szelektív gyűjtést, míg az ipari és egyéb gazdálkodó
szervezeteknél, intézményeknél 1999-től. A vállalat jogutódja, a
„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. tovább folytatja a
szelektív gyűjtést újabb gyűjtőhelyek kialakításával.

Egyes oktatási intézményekben - a VKSZ Zrt-vel
együttműködve - szervezetten gyűjtik a szárazelemeket. A fém
(alumínium) csomagolási hulladék gyűjtésére egyes iskolákban
és közintézményekben gyűjtőedényeket és présgépeket
helyeztek el kísérleti jelleggel.

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mára Veszprémben 144 db hulladékgyűjtő sziget került
kialakításra, ahol az alábbi frakciókat céljáratokkal gyűjtik be.
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Színes fém begyűjtésével Veszprémben több vállalat is
foglalkozik, többek között az Észak-dunántúli MÉH
Nyersanyaghasznosító Zrt., az Alcufer Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

A fenti hulladékfajták közel 100%-ban - anyaguk szerinti hasznosításra kerülnek. Összességében azonban a térség
hulladékainak hasznosítási aránya még elmarad a kívánt
értéktől.

A szelektív gyűjtés 2012-től az OHÜ (Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség) együttműködésével zajlik
a térségben. Az Ügynökség többek között szolgáltatásmegrendelés és pályáztatás útján közvetíti a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtését és
hasznosítását, valamint közreműködik a lakosság
környezettudatos
nevelésével
kapcsolatos
teendők
ellátásában is.

11.4.3. Biológiailag lebomló szerves települési hulladék

A szelektíven gyűjtött hulladékok mennyisége jelenleg
elmarad a kívánt értéktől. Az alábbi táblázat adatai csak
irányadóak, mert a 2008-ban gyűjtött hulladék esetén a
VKSZ Zrt. csak a lakossági gyűjtésből származó
mennyiségeket bocsátotta rendelkezésre. A használt
gumiabroncs esetén a táblázatban szereplő mennyiségek a
veszprémi
hulladéklerakó
2008
évre
vonatkozó
hulladékbevallásából származnak. A közületekre, illetve az
összes mennyiségre vonatkozó adatok az előző évek
hulladékbevallásai szerint készített becslésen alapulnak.
11.-17. ábra: Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési
szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő
hulladékáramok és éves mennyiségük (tonna/év) 2002. és 2008. évben
Mennyiség
2002

Hulladék

Nem veszélyes hulladék

Lakosság

367,6

Közület

380,7

30

Lakosság

0,1

Egyéb
hulladék
(étolaj)

~ 2 482
~ 1 284

Az előzőekben ismertetett intézkedések hatására, a
közszolgáltató számításai szerint évente több mint 4000 tonna
bio hulladék nem kerül a hulladéklerakóba beszállításra.
11.4.4. Veszélyes hulladékok

Hulladék

34,550

Akkumulátorok
és szárazelemek

42,330
7,780
1,215
1,3

Közület

A VKSZ Zrt pályázatot nyújtott be egy házi komposztálást
népszerűsítő mintaprojekt megvalósítására, amelyen keresztül
jelentős - biológialag lebomló - szerves anyag téríthető el a
lerakótól. A házi komposztálást elősegítése céljából - két
gyűjtőkörzetben - eddig 92 db, illetve 12 db házi komposztládát
adott át használatra a lakosok részére. 2009. tavaszán Kádárta,
valamint Gyulafirátót településrészeken kerültek kihelyezésre
komposztáló ládák (600 db).

1 197,620
748,3

Lakosság
Termékként
tovább nem
hasznosítható Egyéb
gumiabroncs termelői

Az új komplex hulladékgazdálkodási-rendszer komposztáló
létesítménnyel tervezi hasznosítani a térségben keletkező
szerves zöldhulladékokat. A VKSZ Zrt. területén komposztáló
létesítmény jelenleg nem működik, a beszállított biohulladékot
korábban a hulladéklerakón kialakított területen tárolták, míg a
magas fűtőértékű frakciót hasznosítás céljára adták el. A
közterületeken keletkező zöldhulladékot közvetlenül adják át
hasznosításra engedéllyel rendelkező cégnek.

1,2

~ 2,5
~ 1,285

Forrás: HHT (Veszprém Megyei Jogú Város és a veszprémi kistérség helyi
hulladékgazdálkodási terve (2004-2008) Értékelő beszámoló 2009

Veszélyes
hulladék

Elektromos
elektronikai
hulladék

Lakosság

Mennyiség
2002 (t/év)

Mennyiség
2008 (t/év)

3,2

0,820
11,6

Közület

és Lakosság
Közület

8,4

~7
~ 6,180

1

61,103
1*

<0,1

~ 8,897

Egészségügyi hulladék (orvosi
0,5
rendelők)

73,360

Állati eredetű hulladék (ATEV 37,6

49,055

~
70

Mennyiség
2002 (t/év)

Mennyiség
2008 (t/év)

1,2

~ 1,285

Zrt. gyűjti)
Közület

11.-18. ábra: Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési
szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő veszélyes
hulladékáramok és éves mennyiségük (tonna/év) 2002. és 2008. évben

(t/év)

(t/év)
Csomagolási
hulladék
összesen

Mennyiség 2008

Hulladék

* 2003-as adat
Forrás: HHT (Veszprém Megyei Jogú Város és a veszprémi kistérség helyi
hulladékgazdálkodási terve (2004-2008) Értékelő beszámoló 2009

Az egészségügyi hulladékokat égetés és sterilizálás útján
ártalmatlanítják.
Az állati hulladékokat az „ebrendészeti telepen”
hűtőkonténerekben tárolják, ahonnan az ATEV Zrt. heti
rendszerességgel elszállítja a hasznosítás helyére.
11.4.5. Települési folyékony hulladék
A települési folyékony hulladék kezelése (szennyvíz
szippantása, elvezetése, tisztítása, a szennyvíziszapok és
egyéb, a szennyvíztisztítás során keletkezett hulladék
hasznosítása, ártalmatlanítása) a Bakonykarszt Zrt. feladata. A
vállalat több településen is üzemeltet szennyvíztisztító telepet
a kistérségen kívül is. Valamennyi gyűjtött szennyvizet művi
biológiai szennyvíztisztító telepeken kezelik, más jellegű
szennyvízkezelés
(pl.:
injektálás,
elöntözés)
nincs.
Veszprémben
a
közüzemi
szennyvízgyűjtő-hálózatba
bekapcsolt lakások arány kb. 97 %-os (2010). A lakossági
eredetű települési folyékony hulladék mennyisége 2008-ban
6000 t/év mennyiség körül alakult, mely a közműfejlesztések
hatására folyamatosan csökken.
11.4.6. Illegális hulladéklerakók
Veszprémben is problémát jelent az elhagyott hulladékok nagy
mennyisége. Az Apolló Repülő Klub 2007-ben részletes
feltárást végzett az illegális hulladéklerakók feltérképezésére.
A felmérést sárkányrepülővel és terepi bejárással végezték el.
Ezzel a módszerrel - rendkívül szakszerűen - 210 illegális
lerakót azonosítottak be.
Az illegális lerakókat a Veszprémi önkormányzat folyamatosan
számolja fel, mind saját, mind pedig pályázati forrásból (helyi
környezetvédelmi alapjából) a civilek aktív közreműködésével.
Így Veszprémben 2011-ben és azóta évente megrendezésre
került a „TeSzedd!” akció.
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11.4.7. Köztisztaság
A város közterületeinek tisztántartását, az utcai
szemétgyűjtők rendszeres ürítését, a téli hóeltakarítást a
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (VKSZ) végzi. A
szerződés a város közigazgatási területén belül, I., II. és III.
fenntartási kategóriát állapított meg - konkrétan
meghatározva az egyes helyeken a végzendő takarítási
feladatokat is.

A konfliktusok kezelése érdekében az elmúlt időszakban az
alábbi zajvédelmi létesítmények épültek meg:
•

Nyárfa utcánál zajárnyékoló fal (8. sz. főút mellett)

•

a 82. sz. főút
zajárnyékoló töltés

•

Interspar melleti zajárnyékoló töltés

11.4.8. Zajterhelés, zaj- és rezgésvédelem

•

Rózsa utcai körforgalom

Veszprémre vonatkozóan – jogszabályi kötelezettség
hiányában – nem készült stratégiai zajtérkép és intézkedési
terv. A zajkonfliktusos területek, útszakaszok egyedi
számítások, mérések során kerültek meghatározásra.

•

Jutasi út – Budapest u. körforgalom

11.5.1. Közlekedési terhelés
A közúti közlekedés zaj- és rezgéshatása során legnagyobb
problémát a megnövekedett gépjárműpark és a
tömegközlekedés szervezési gondjaiból adódó emelkedő
gépjárműhasználat jelenti (ehhez hozzátehetjük a járműpark
elöregedését, ami az autóbuszokra fokozottan érvényes).
A város útjai túlterheltek, ami jelentős rezgés- és közepes
méretű zajproblémákat okoz. A várost elkerülő körgyűrű
kifejezetten jó hatással van a belváros zaj-és rezgés védelmi
viszonyaira. Ugyanakkor a külső útgyűrű mentén
elhelyezkedő lakóterületek (pl. Varga u., Átrium köz, Rómer
Flóris utcai beépítések) fokozottabb zajterheléssel sújtottak.
A várost nem célként tekintő átmenő forgalom szerencsés
módon az elkerülő utat választja, de a külső útgyűrű déli
szakaszán levő jelzőlámpás csomópontok miatt sokan
választják az északi elkerülő szakaszt. Ez a megoldás - a
keleti, északkeleti útszakasz környezetének intenzív
lakóterületi beépítése miatt - nehezen megoldható
zajterhelési problémákat okoz. Az észak-keleti útgyűrű
környezetében, a Lázár Vilmos utca és a útgyűrű közötti
lakótelepi lakások jelenlegi zajterhelési helyzetének
felmérése érdekében, a Frama01dBH Kft. - a vasútállomás
közelében - reprezentatív zajmérést végzett 2012 augusztus
2-án. A mérés és a mérési tapasztalatok alapján számított
adatok szerint, az elkerülő úthoz legközelebbi
(terepviszonyokkal zajárnyékolt) lakóépületnél is számolni
kell éjszakai zajszint-túllépéssel.

melletti

(honvédségi

lakótelep)

A zajhelyzetet befolyásoló tervezett útépítések Veszprém
területén:
•

Belső körút (északi elkerülő) Pápai u. – Jutasi út közötti
szakasz: a nyomvonal részben beépített területen megy
keresztül, ahol zajárnyékoló falak építése válik
szükségessé.

•

Gyulafirátóti elkerülő: a Frama01dBH Kft. számításai
szerint az elkerülő út megépülésével a régi 82 főút
Veszprém és Gyulafirátót közötti szakaszán a zajterhelés
jelentősen csökkenne.

•

8. sz. főút 11,5 t tengelynyomású burkolatának
kialakítása, 2x2 forgalmi sáv, középen elválasztó sávval
történő kiépítése, valamint a déli útgyűrű valamennyi
csomópontjának külön-szintűvé alakításának tervei
Veszprém város számára óriási zajcsökkentési
lehetőségeket jelentenek, mert ezekkel az országos
fejlesztésekkel a keleti,- észak-keleti útgyűrű forgalma
tehermentesül és a főút menti lakóterületek kritikus
szakaszain zajvédő berendezés készül.

A vasúti zajterhelés összességében kevésbé okoz problémát,
mivel a vasúti pályák városmagtól távol helyezkednek el és
többnyire kevésbé zajérzékeny ipari területek közelében
húzódnak. A vasúti pályaudvar zajterhelése a Jutasi és Házgyári
út által határolt lakóterületen érzékelhető. Kádárta
településrész egyes részein a vasútvonal a lakóterület közelében
húzódik, ahol szintén jelentős a zajterhelés. A vasútvonal
korszerűsítése és fejlesztése során, ezeken a részeken
zajárnyékoló fal készítése biztosítja majd a megfelelő
zajvédelmet.

Repülési zajterhelés a szentkirályszabadjai repülőtér
forgalmából adódik, mely a közelmúltban IV. kategóriájú
repülőtérré került átminősítésre. Üzemeltetési engedélye
ugyanakkor kisgépre és helikopterre érvényes. Jellemzően 810 fő befogadóképességű, üzleti JET-ek használják, de jelentős
a kisgépes üzleti és sport hobbygépek forgalma is, így éves
szinten a műveleti szám kb. 800-ra tehető. A várható forgalom
a cca. 50 fő befogadóképességű, üzleti célú repülésekből fog
összetevődni. A repülőtér engedélye – megfelelő kiépítést
feltételezve – legfeljebb évi 3900 műveleti szám, legnagyobb
géptípus a Boeing 737-800 típusú repülőgép.
A Frama01dBH Kft 2007-ben magán megbízásra vizsgálta egy
Boeing 737-700 típusú repülőgép leszállása, felszállása és
iskolakörei által okozott zajterhelést a repülőtér
környezetében
kijelölt
helyszíneken,
Kádártán,
Káptalanfüreden és Szabadságpusztán. Káptalanfüreden a
repülési zaj nem emelkedett ki az alapzajból,
Szabadságpusztán csak a felszállást lehetett észlelni, az
iskolakörök zaja gyakorlatilag nem emelkedett ki a környezeti
zajterhelésből. Kádártán a felszálló gép már viszonylag távol és
magasan volt a mérési ponthoz viszonyítva. A mérések alapján
megállapítható, hogy jól meghatározott repülési módok
(irányok), forgalomnagyság és a Boeingnél csendesebb gépek
fogadása esetén a Szentkirályszabadjai repülőtér és a
környezet között lehet zajterhelési szempontból megoldást
találni.
Veszprém városban a helyi és távolsági autóbuszok jelenleg a
legszűkebb belváros területén, egymást érve közlekednek,
amely - azon túl, hogy a gyalogos és közúti közlekedés
biztonságát veszélyezteti - fokozott zaj- és légszennyezőanyag
kibocsátással jár. A fenti problémák, valamint a városfejlesztés
által indukált közlekedési növekedés miatt Veszprém vasúti
pályaudvara környezetében kialakítandó intermodális
csomópont igénye fogalmazódott meg. A Közgyűlés döntése
alapján benyújtásra került az a „KÖZOP” pályázat, amely célja
a város teljes közlekedési rendszerének a felülvizsgálata és a
további
hálózatfejlesztési
projekteket
előkészítő
megvalósíthatósági tanulmány finanszírozása.
11.5.2. Üzemi zaj
Veszprém helyzete igen kedvezőnek tekinthető az ipari
tevékenység hatását tekintve. Szerencsés módon az ipari
zajterhelés viszonylag koncentráltan, az északi városrész
környezetében, a lakott területektől távolabb jelentkezik, bár
néhány létesítmény működése a megengedettnél nagyobb,
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lokális zajterhelést okoz. Több, kisebb méretű telephely
viszont jelentős zajterhelést okoz kisebb területeken. Az
ipari üzemek zajkibocsátásának csökkentése egyszerűnek
látszó önkormányzati feladat, mert a zajcsökkentés és
zajárnyékolás megoldása egyértelműen a kibocsátó dolga.
Nehézséget akkor okoz, amikor a panaszos zajterhelése
egyidejűleg több zajforrástól érkezik.
Eseti jelleggel — évente egy-két alkalommal — nagyobb
mértékű zajterhelés keletkezik a várost északról övező
honvédelmi területeken lezajló hadgyakorlatokból fakadóan.
Ez viszonylag rövid idejű, elviselhető mértékű, így nagyobb
mértékű lakossági panasszal nem jár.
11.5.3. Szolgáltatási tevékenységek
A lakossági zajpanaszok zömét jelenleg is a város különböző
közterületein – túlnyomórészt a Belvárosban –
megrendezett, alkalmi szabadtéri rendezvények és a zenés
szórakozóhelyek okozzák. A probléma nehezen orvosolható,
hiszen az effajta tevékenységeket korlátozó határozatokat
csak határérték feletti mérési értékek többszöri
előfordulásának eredményében lehet meghozni.
(DECIBEL Zajvédelmi és Elektrotechnikai Kkt., "FRAMA" 01
dBH Környezetvédelmi Kft.)

11.6. ENERGIAGAZDÁLKODÁS, KLÍMAVÉDELEM
Az üvegházhatású gázok és aeroszolok légköri
mennyiségeinek változásai módosítják az éghajlati rendszer
energia egyensúlyát. A globális felmelegedéshez az
emberiség főleg három üvegház-hatású gáz, a szén-dioxid
(CO2), a metán (CH4), és a dinitrogén-oxid (N2O) légkörbe
juttatásával járul hozzá. Az energiaátalakítás - hő-, ill.
villamos energia előállítása - során jelentős mennyiségű
széndioxid kerül a levegőbe.
A globális felmelegedés (klímaváltozás) kialakulásában a
magas CO2 koncentrációnak is van szerepe, így a változás
lelassítása érdekében a megújulóenergia felhasználás
arányát növelni kell, a CO2 kibocsátást csökkeneteni.

11.-19. ábra – Legjelentősebb szén-dioxid kibocsátó
telephelyek Veszprémben (2013)
Mennyiség
[kg/év]

CO2 kibocsátó telephelyek

1
2

3
4
5

6
7

8
9

10

rendelkezésre álló kapacitások leghatékonyabb kihasználása
mellett, pontos helyzetértékelés alapján reagál a kihívásokra.

Veszprém-Kogeneráció"
Energia Villamosenergia termelő telephely

10 202 001

"Vksz" ZRT. Fűtőmű (gáztüzelésű)

8 761 203

Bakony Ipari Kerámia Kft Ipari
Kerámiagyártó telep

7 255 984

Veszprémtej Zrt. Tejüzem

4 092 370

Kalor Veszprém KFT. Kórház kazán
BAKONYKARSZT
telep

ZRt.

2 098 512

Szennyvíztisztító

"Vksz" ZRT. Kazánház
Pannon Egyetem Oktatás
Egyetem utcai telephely

Kutatás

A stratégia megvalósítása érdekében Veszprémben jelenleg az
alábbi témakörökben vannak fejlesztési elképzelések:
•

Termikus
hulladékhasznosító-mű
létesítése
az
energiahatékonyabb
hulladékártalmatlanítás
érdekében

•

Fűtőerőmű (Haszkovó út) rekonstrukció: a „VKSZ” Zrt.
pályázatot nyújtott be a megvalósítás érdekében

•

Napenergia hasznosítása

1 953 926

1 728 858
-

A stratégia célja a megújuló energiaforrások kihasználásával
fosszilis energiahordozók felhasználásának, a káros vízgőz,
metán CH4, széndioxid CO2, nitrogénoxid N2O, és a
mesterségesen
előállított
fluorozott
gázok
(pld
klorofluorokarbon CFC) kibocsátásnak a csökkentése - az
emberi
tevékenységhez
szükséges
energiaigények
maradéktalan kielégítése mellett - szabályozással, ésszerű
megoldásokkal. Ennek érdekében a város törekedik arra, hogy
2025-ig 25 %-kal csökkentse területén a CO2 kibocsátást (az
1985-87-es bázisévekhez képest), 20 %-ra emelje a zöld
energiák részarányát és 25 %-kal kevesebb energiát
fogyasszon a jelenlegi igényekhez képest.

1 068 290

"Vksz" ZRT. Kazánház

747 911

MH 54. Veszprém RE. Hiradó és Logisztikai
Zászlóalj

683 841

o Kistó u. mellett napelem telep létesítése magán
beruházásként
o Intézményépületeken napkollektorok telepítése
o „TEST BED mintaház” energiahatékonysági
projekt: társasházak külső homlokzat és
lapostető hőszigetelést, fűtési rendszer
átalakítást,
napenergia
hasznosítású
villamosenergia termelést céloz meg

Adatforrás: LAIR

Veszprém egyetlen magyar városként részt vesz az INTENSE
programban, melynek célja, hogy segítse a nyugat-európai
országokban már alkalmazott energiatakarékos intézkedések
bevezetését.
A város önkormányzata elkészítette az „Energetikai Stratégia
2010-2025” programtervet, melyet 2011-ben a Közgyűlés
elfogadott. Az elfogadott energiastratégia egy olyan komplex,
több területet lefedő és körültekintő logika mentén
megfogalmazott fejlesztési dokumentum, amely a helyben

o Csererdei úti lakóházakon napkollektorok
létesítése magánberuházásként
•

Biomassza hasznosítása: energetikai faültetvények
telepítése önkormányzati tulajdonú ingatlanokon
(Csatár és Szentgál településhez közeli térségekben).

Forrás: Tájékoztató Veszprém város 2013. évi környezeti állapotáról
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11.7. VESZÉLYES ÜZEMEK
A veszélyes anyagokról szóló, 219/2011. Kr. szerint az
üzemeket kategorizálni kell. A VM Katasztrófavédelmi
Kirendeltség adataiból megállapítható, hogy Veszprém város
területén sem felső küszöbértékű, sem alsó küszöbértékű
veszélyes üzem nem működik. Ennek megfelelően védelmi
zónák kijelölésére sincs szükség, így a területhasználatokat
sem kell korlátozni.
Forrás: OKF

történik a települési hulladékok ártalmatlanítása. A városban
szükségessé vált egy inerthulladék-feldolgozó telep létesítése,
ennek feltételei kidolgozás alatt állnak.
A településen az illegális hulladéklerakások száma évről évre
növekedett, a lerakások felkutatása megtörtént, felszámolásuk
és ártalmatlanításuk elkezdődött, de még további feladatot
jelent.
Veszprémben - az ipari múltból fakadóan, valamint a korabeli
üzemi tevékenységek szabályozatlansága, gondatlan végzése
miatt - több helyen következett be

11.8. HELYZETÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÓ
A környezeti állapot vizsgálat alapján a város levegőállapota
jó, ez a relief adta szabad légmozgásoknak is köszönhető,
ugyanakkor a városban időnként és helyenként közlekedési
eredetű szennyezés feldúsulása tapasztalható. Így problémát
jelent a szálló por koncentrációja is, melynek eseti
határérték túllépése mutatkozik, ez a nagyterületű
funkcióváltások (bontás – építés - környezetrendezés)
nyomán jelentősen mérséklődik.
A város közlekedési zaj- és rezgéshatása során legnagyobb
problémát a megnövekedett gépjárműpark és a
tömegközlekedés szervezési gondjaiból adódó emelkedő
gépjárműhasználat jelenti. A város egyes útjai túlterheltek,
ami jelentős rezgés- és közepes méretű zajproblémákat
okoz. A várost elkerülő körgyűrű kifejezetten jó hatással van
a belváros zaj-és rezgés védelmi viszonyaira, ugyanakkor a
külső útgyűrű mentén elhelyezkedő lakóterületek
fokozottabb zajterheléssel sújtottak.
A településen 4 működő (Aranyos-völgy, Séd-völgy,
Gyulafirátót, Kádárta) vízbázis és 1 tartalék (Tekeresi)
vízbázis található, melyek védelme hosszú távon megoldásra
került.
A városi szennyvíztisztító telep korszerű technológiájával
biztosítja a megfelelő szennyvízkezelést, a telep megfelel a
korszerű követelményeknek, de a lakóterületek és gazdasági
területek növekedésével távlatban szükségessé válik
bővítése.

szennyezés a földtani közegben és a felszín alatti vizekben.
Jelenleg négy helyszínen van tudomás ilyen jellegű
szennyezettségről, amelyek feltárása és mentesítése
elkezdődött és - különböző fázisokban – jelenleg is zajlik.
A város nagy kiterjedésű gondozott zöldfelületekkel rendelkezik,
ugyanakkor zöldfelületei nagyrészt már felújításra szorulnak.
Több felújítás szép eredménnyel elkészült már és folyamatban
vannak még jelentős projektek. A közösség által használt
zöldfelületek közül több terület – korábbi szakmapolitikai hibák
miatt – nem közterület (tehát önkormányzati tulajdonú és
közterületként nyilvántartott) hanem e helyett magánkézben
lévő telek, s ezen anomália rendezése fontos feladat az
önkormányzat számára. Egyrészt az „egyszerű területcsere”
részben anyagi okokból nehezen járható út, a tulajdonosok
pedig várhatóan nem fognak tulajdonrészükről önként
lemondani, s azt a köz javára átadni. Másrészt a már kialakított
és használatban lévő funkcionális zöldfelületek kiemelése a
városi zöldfelületi-rendszerből sem tekinthető jó megoldásnak,
mivel pl. a Séd mentén a patakpart végigjárhatósága erősen
csorbulhatna.
A település természeti és épített értékekben rendkívül gazdag, s
ez konfliktusokat is hordoz. A város délkeleti határában
elhelyezkedő, szentkirályszabadjai Natura2000 terület egy része
és a NÖH ökológiai folyosó övezete egybeesik a város
potenciális gazdaságfejlesztési területével, illetve repülőterével,
de e konfliktus szigorú keretek közt zajló fejlesztés esetén
feloldható.

A település hulladéklerakója 2012. végéig működött, azóta
az Észak-Balatoni Térség Regionális Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás regionális hulladéklerakóján
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12.

SWOT ANALÍZIS

Erősségek

Gyengeségek

Lehetőségek

Veszélyek

Társadalom:
- A város térségi központi szerepköre erős
- A város elsősorban kulturális funkciói révén
jelentős turisztikai vonzerővel rendelkezik
- Magas a közép- és felsőoktatás színvonala, az
oktatási intézmények nagyszámú
tanulót/hallgatót vonzanak a városba
- A felsőfokú tanulmányokat végzettek aránya
magas
- A szociális helyzet kedvező
- A zenei és színházi élet élénk
Gazdaság:
- A város jelentős gazdasági potenciállal
rendelkezik Veszprém megyében
- A gazdasági szektort modern iparágak, és
jelentősebb szerepet játszó kereskedelem
képviselik.
- Magas a diplomások aránya
- A foglalkoztatási szerkezet kedvező
- A város jelentős K+F potenciállal, jelentős
kutatói létszámmal rendelkezik
- A Pannon Egyetem erős szerepet vállal a város
tudományos életében, az innovációs folyamatok
dinamizálásában
- A lakosság jövedelmi helyzete jóval meghaladja
az országos átlagértéket

Társadalom:
- A népességszám csökken
- Elöregedő társadalom

Társadalom:
- A városi intézmények Veszprém tágabb
térsége életének szervezőjévé válnak, különös
tekintettel a Bakony-Balaton térség kulturális és
turisztikai vonatkozásában

Társadalom:
- Más nagyvárosok „elszívják” a frissen végzett
fiatalokat

- Veszprém turisztikai kapacitásai jók, kulturális
élete kiemelkedő a régióban

Városrendezés, építészet:
- A városszerkezet fejlett, arányos
- Nagy részben magas komfortfokozattal
rendelkező lakásállomány
- Jelentős intézményhálózat
- A város épített értékekben gazdag

Gazdaság:
- A városba látogatók száma alacsonyabb a
megyei átlagnál
- Szálláslehetőségek, idegenforgalmi kínálat
hiánya
- Az önkormányzat ingatlanvagyona lecsökkent,
elaprózódott, így az önkormányzati
gazdaságfejlesztés területvásárlást igényel
- kialakulatlan iparterületek

Gazdaság:
- A gazdaság fejlődésének kulcsa a
nemzetközileg is versenyképes és elismert
exportképes termékek és technológiák
előállítása, a város ezért érdekelt a
környezetbarát zöld-technológiák, illetve az
egyetemi kutatási potenciálra építő informatikai
fejlesztések letelepítésében
- Jelentős előnyt jelenthet az autópálya és a
gyorsvasút kapcsolt kiépülése, illetve a repülőtér
nemzetközi forgalom előtti megnyitása.
- A rendelkezésre álló iparterületek nagyobb
ipari befektetőket is vonzhatnak
- A repülőtér potenciális fejlesztési terület
- A turizmus fejlődése a balatoni turizmussal
kölcsönhatásban Veszprémben is a vendégszám
és a kapacitások bővülését hozhatja
- Az élő és élettelen természeti örökségek
bemutatása kihasználatlan öko- és geoturisztikai
lehetőségekkel rendelkezik
- Az itt már megtelepedett cégek bővítik a
tevékenységüket
- A repülőtér potenciális fejlesztési terület
Városrendezés, építészet:
Városrendezés, építészet:
- A város közterületeinek és épületállományának - A városrehabilitáció kapcsán bővülnek a városi
jelentős része felújításra szorul
funkciók, javuló az ellátás minősége
- A Veszprém- Szentkirályszabadjai repülőtér
térsége speciális fejlesztési lehetőségek
potenciális helyszíne

Gazdaság:
- Az országos közlekedési infrastruktúra
fejlesztések elhúzódása rontja a város
versenyképességét
- Az egyetem és a város között nem alakul ki
együttműködés, párhuzamos vagy egymás
hatását kioltó folyamatok indulnak el
- Iparági válság gyengíti a helyi vállalkozásokat,
csökkenti a foglalkoztatás szintjét és növeli a
szociális kiadások mértékét
- Repülőtér tulajdonjogi helyzetének rendezése
elhúzódik, a fejlesztési potenciál kihasználása
elmarad

Városrendezés, építészet:
A rendelkezésre álló fejlesztési területek
szervetlen városnöveke-déshez vezethetnek
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Erősségek

Gyengeségek

Lehetőségek

Veszélyek

Közlekedés:
- A kedvező településszerkezeti adottságok
következtében rövid városon belüli utazási
hosszak
- Sűrű főút-, és gyűjtőúthálózat, kedvező
keresztmetszeti szélességek (Dózsa városrész
kivételével

Közlekedés:
- A várost nem érinti autópálya vagy nagy
sebességű vasút, megközelíthetősége nem
kedvező
- Folyamatosan teret veszt a városi közösségi
közlekedés
- A belváros és a lakótelepek parkolási helyzete
problémás
Közmű:
- A település vízbázisai érzékeny karszt
vízbázisok, melyek védőövezeti igen jelentős
kiterjedésűek, ezek komoly (területhasználati)
korlátozásokat jelentenek.
- A belváros egy része egyesített rendszerben
csatornázott, mely által csapadékos időben a
szennyvíztisztító terhelése jelentősen megnő.
-A megújuló energiafelhasználás ugyan úgy, mint
az országban még gyermekcipőben jár

Közlekedés:
- Az országos közlekedési kapcsolatok (közúti,
vasúti) jelentős fejlesztése
- A városi kerékpáros közlekedés fejlesztése,
népszerűsítése

Közlekedés:
- A személygépjármű közlekedés jelentős
térnyerése a jövőben

Közmű:
- Csapadékvizek visszatartása, szikkasztása vagy
hasznosítása
- Megújuló energiaforrások térnyerése,
elterjedésük elősegítése
- A környezettudatos szemlélet elterjesztésével
az energiatakarékos életmód előtérbe helyezése
- További lehetőség van a megújuló
energiahasznosítás növelésére:
- a környékben keletkező, ill. előállításra kerülő
biomassza felhasználásra,
- a nap-, a szél- és geotermikus energia
előállítására

Közmű:
- Vízbázis elszennyeződése, vízkitermelési
kapacitás csökkenése

Zöldfelületek, környezetvédelem:
- Egykori ipari terület(ek) szennyezettsége
- A száraz időszak miatt kevés a talajvíz, így a
kármentesítés nehézkes
- Repülőtér térségében még szennyezett
területek találhatók
- Honvédelmi igénybevétel (valószínűsíthető)
szennyezései (feltárandók)
- Szélenergia hasznosítására alkalmas terület
korlátozott mértékű,
- A biomassza hasznosítása a jelenlegi
hőbázisokban csak előkezelés után történhet
(pellet készítés a termelés, keletkezés közelében)

Zöldfelületek, környezetvédelem:
- Relief, klíma, zöld-környezet, tájkép – turisztikai
potenciál
- Jelentős mennyiségű közhasználatú zöldfelület
- Megújuló energia hasznosítására alkalmas
területek (pl. napkollektor telep)
- Repülőtér – kis terhelésű légi járművek esetén
fejlesztő erővé válik
- Hulladéklerakó rekultivációjához kapcsolódó
hulladékkezelés-fejlesztés lehetőségei adottak

Zöldfelületek, környezetvédelem:
- Beépítésre tervezett (a népességi trendhez
képest fölöslegesen) nagy, kultúrában lévő
termesztő területek kivonása
- Nem megfelelő övezetben lévő zöldfelületek,
illetve kijelölt közcélú zöldterület magánterületen
- Repülőtér – nagy terhelésű légi járművek esetén
a települési funkciók visszafejlődhetnek (Kádárta)
- Közlekedésfejlesztés- járműforgalmi terhelés
növekedését idézheti elő
- Közlekedésfejlesztés általi – Rátóti elkerülő út,
repülőtér – Natura2000 területek érintettsége
vizsgálandó (folyamatban)

Közmű:
- A város (ideértve Kádárta és Gyulafirátót
településeket is) közműellátottsága 100%-osnak
tekinthető.
- Az elmúl évtizedben jelentős fejlesztések
történtek mind a szennyvíztisztás, mind a
csapadékvíz-elvezetés tekintetében.
- A víztermelés és szennyvíztisztítás terén is
jelentős tartalékok vannak
- A város villamosenergia-ellátása kedvező, mert
a közelében Litéren található a térség
legnagyobb táppontja.
- A gázellátás bázisa a város mellett dél-nyugatra
lévő országos nagynyomású gázvezeték.
- A városban a távfűtött lakások száma majdnem
eléri a 8000-et.
- A szennyvíztisztító felújításakor megvalósult a
biogáz termelés és a szolár szennyvíziszap
szárítás, amelyekkel a telephely
energiaigényének mintegy 60%-a fedezhető.
Zöldfelületek, környezetvédelem
- A város levegőminősége kedvező
- Jelentős (jó adottságú) erdőterületek
- Jelentős (jó adottságú) mezőgazdasági
területek
- Kedvező tájképi adottságok
- Fejlődő vadaspark
- Folyamatos kármentesítés a terhelt területeken
- Új ipar zóna településszerkezetileg
koncentráltan helyezkedik el
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A Kormány 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelete a településfejVP VFK
lesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl
1.1.
Településhálózati összefüggések, a település helye a
1.
VESZPRÉM MJV AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉStelepüléshálózatban, térségi kapcsolatok
HÁLÓZATBAN, VÁROS TÉRSÉGI SZEREPE
1.1. VESZPRÉM NEMZETKÖZI ÉS ORSZÁGOS SZEREPE
1.2 VESZPRÉM SZEREPE A RÉGIÓBAN
1.3 VESZPRÉM MEGYEI SZINTŰ SZEREPKÖRE
1.4 VESZPRÉM SZEREPE A KISTÉRSÉGBEN
1.2.
A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Terület- 2.
VESZPRÉM MJV FEJLESZTÉSI KERETEIT MEGHATÁfejlesztési Koncepcióval és a területileg releváns megyei,
ROZÓ KONCEPCIÓK, TERVEK
valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és prog- 2.1. AZ EUROPA 2020 STRATÉGIAI PROGRAM CÉLramokkal) való összefüggések vizsgálata
KITŰZÉSEI MAGYARORSZÁG VONATKOZÁSÁBAN
2.2. NEMZETI FEJLESZTÉS 2020–ORSZÁGOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGALAPOZÁSA
2.3. AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
1.3.
A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgá- 2.4. VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPlata
CIÓJA
2.5. A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓJA
1.4.
A szomszédos települések hatályos településszerkezeti 2.9. SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI
terveinek – az adott település fejlesztését befolyásoló –
TERVEINEK ELEMZÉSE
vonatkozó megállapításai
1.5.
Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása
2.6. VESZPRÉM MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCI1.5.1.
A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejÓJA – 2000
lesztési stratégia vonatkozó megállapításai
2.7. VESZPRÉM MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCI1.5.2.
Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerÓJA KIEGÉSZÍTÉSE – 2002
ződések
1.6.
A település településrendezési tervi előzményeinek
2.8. VESZPRÉM MJV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE –
vizsgálata
2003
1.6.1.
A hatályban lévõ településrendezési eszközök
A TERV LÉNYEGESEBB MEGÁLLAPÍTÁSAI ÉS JAVAS1.6.2.
A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megLATAI
valósult elemek
7.6. A TÉNYLEGES TERÜLETHASZNÁLAT ÉS A HATÁLYOS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZEVETÉSE
1.7.
A település társadalma
3.
VESZPRÉM MJV TÁRSADALMA
1.7.1.
Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, kép3.1 DEMOGRÁFIA
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sugárzás védelem
hulladékkezelés
vizuális környezetterhelés
árvízvédelem
Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést,
befolyásoló vagy korlátozó tényezők)
építésföldtani korlátok
alábányászott területek, barlangok és pincék területei
csúszás-, süllyedésveszélyes területek
földrengés veszélyeztetett területei
vízrajzi veszélyeztetettség
árvízveszélyes területek
belvízveszélyes területek
mély fekvésű területek
árvíz és belvízvédelem
egyéb
kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás)
mélységi, magassági korlátozások
tevékenységből adódó korlátozások
Ásványi nyersanyag lelőhely

1.20.

Városi klíma
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1.17.4.
1.17.5.
1.17.6.
1.17.7.
1.17.8.
1.17.9.
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1.18.1.
1.18.1.1.
1.18.1.2.
1.18.1.3.
1.18.2.
1.18.2.1.
1.18.2.2.
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1.18.2.4.
1.18.3.
1.18.3.1.

11. A KÖRNYEZET ELEMEINEK ÁLLAPOTA
11.1.1. METEOROLÓGIAI VISZONYOK
11.1.2. LEVEGŐMINŐSÉG
11.2. FÖLDTANI, VÍZFÖLDTANI ÉS VÍZRAJZI VISZONYOK
11.3. KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI ÜGYEK
11.4 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG
11.5 ZAJTERHELÉS, ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

108
108
112
113
115

IGEN

A településfejlesztési koncepció
tervi mélységének megfelelően
történt.

11.2 FÖLDTANI, VÍZFÖLDTANI, VÍZRAJZI VISZONYOK
11.2.1 VÍZBÁZIS VÉDELEM
11.2.2 TALAJVÉDELEM
11.2.3 FELSZÍNI VIZEK
11.2.4 SZENNYVÍZKEZELÉS
11.3. KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI ÜGYEK
11.4. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG
11.7 VESZÉLYES ÜZEMEK

110
117

IGEN

A település jellegéből adódóan
csak a szükséges témakörökben
készült vizsgálat. A településfejlesztési koncepció tervi mélységének megfelelően történt.

11.2 FÖLDTANI, VÍZFÖLDTANI, VÍZRAJZI VISZONYOK

110

IGEN

11.6 ENERGIAGAZDÁLKODÁS, KLÍMAVÉDELEM

116

IGEN

11.8 HELYZETÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÓ
12. SWOT ANALÍZIS

117
118

A településfejlesztési koncepció
tervi mélységének megfelelően
történt.
A településfejlesztési koncepció
tervi mélységének megfelelően
történt.

