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Jelen dokumentáció a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési startégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Kormányrendelet (Trk) 42/A §-a szerint állami főépítészi eljárással kerül véleményezésre, mivel a Trk.
32. §. (6a) pontja alapján a módosítás jellege miatt erre lehetőség van.
A dokumentáció felépítése:
A módosítási javaslat két területre készült:

Remete utcai hídhoz kapcsolódó, keleti útszakasz
szabályozási
helyének kismértékű változtatásával összefüggően
Márkó-Bánd kerékpárút tervezéséhez
szükséges mértékben
Tkr. 32.§ (6a) pont szerint történhet a módosítás állami főépítészi eljárással, ha:
az első terület esetében:
ca) szabályozási vonal kialakult állapotnak megfelelő módosítása, vagy szabályozási vonal vonalvezetésének
módosítása, amely következtében a szabályozási szélesség nem csökken, vagy a már meglévő közterület
szabályozási szélességének csökkentése 10%-nál kisebb mértékű és a megmaradó szabályozási szélesség
legalább 12 méter, amely a településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé,
a második terület esetében
b) elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó pontatlanság javítása érdekében történik;
A dokumentáció végén található az első területre vonatkozóan a főépítészi feljegyzés, mely a tartalmi
elvárásokat, a környezeti hatásvizsgálat szükségességét és az eljárásfajta megállapítását tartalmazza.
A második területre vonatkozóan, a kerékpárút megvalósításához a most hatályos településrendezési tervek
elfogadását megelőzően készült egy szabályozási terv, ami 7/2014. (II.27.) ör. számon jóváhagyásra is került,
ám a most hatályos tervekbe a jóváhagyott munkarészek nem kerültek átvezetésre. Az állami főépítésszel
egyeztetve a 2014-es dokumentáció csatolásra kerül jelen dokumentációhoz, annak tartalma nem kerül
ismétlésre. A jóváhagyandó munkarészek ettől függetlenül jelen dokumentáció végén találhatók.
Jelen dokumentáció készítéséhez szükséges földhivatali alaptérképeket az Önkormányzat biztosította.

1. Remete utcai hídhoz kapcsolódó, keleti
útszakasz szabályozási helyének kismértékű
változtatása
A módosítás célja, előzmények
Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területére jelenleg az Önkormányzat Közgyűlésének
213/2017.(IX.28.) számú határozatával elfogadott Településszerkezeti Terve és a 24/2017. (IX. 28.)
Önkormányzati rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) és Szabályozási Terve (SZT) van
hatályban.
A tervkészítés során 2017-ben igényként merült fel, hogy az - akkor még csak tervezés alatt álló, azóta megépült
- új Remete utcai hídhoz csatlakozó nyugati, keleti útszakaszok olyan szabályozással kerüljenek kialakításra,
hogy kétirányú forgalom lebonyolítására és az északi oldalon járda elhelyezésére megfelelő mérettel
rendelkezzenek. Az egyenes vonalú útvezetéshez szükséges, 10 méteres szabályozás a déli telekhatártól 10
méterre, az északi ingatlanokat érintően került kiszabályozásra.

A 2354 hrsz-ú ingatlanon levő, a Remete utca jelenlegi északi telekhatárán közvetlenül helyezkedik el a többször
átépített, korábban a kertészet szociális és irodai funkcióját magába foglaló helyi védettségű épület (piros
négyzettel jelölve). Az épület több mint 10 éve használaton kívül van, ez idő alatt állagmegóvási-, karbantartási
munkálatokat sem végeztek rajta, így állapota erőteljesen leromlott. A településrendezési terv készítése során,
ezért – egyrészt az épület rossz külső állapotára tekintettel, másrészt a jelenlegi út burkolt részének megtartása
és az egyenes útvezetés igénye miatt a jelenleg hatályos szabályozási vonal az épület utcai homlokvonalától
számított 3,7 m-es mélységben benyúlik az alapterületébe.
Az épület teljes bontásához szükség lett volna a helyi védettség megszüntetésére. Ennek eldöntéséhez
szükséges, részletes értékvédelmi vizsgálat készítése során kiderült, hogy az eredetileg egyházi kertészet
területén 1746-ban épült, kerti laknak, gyümölcs- és zöldségtárolónak használt épület alsó szintjén értékes,

egyedi kialakítású boltozatos terek találhatóak. A szakszerűtlen átépítések, homlokzati átalakítások ellenére
ezért az épület olyan építészeti, építéstörténeti értékekkel bír, amely alapján megtartása, felújítása és
hasznosítása indokolt.
Mivel a hatályos tervben szereplő szabályozási vonal az épület legalább egy részét érinti és elbontásra ítéli, a
teljes megtartásához szükség van a Remete utca keleti útszakaszán levő szabályozási terület egy részének
áthelyezésére és ennek megfelelően az érintett szabályozási vonalak megfelelő korrekciójára.
A Remete utca kétirányúvá alakításának igénye miatt a 10 méteres szabályozási szélesség továbbra is
megmarad, de javasolt az északi telekhatároktól mérten kialakítani a déli rész irányában.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2012. (III.30.) az épített környezet értékeinek
helyi védelméről rendelete szerint a Fenyves utca 19. épülete (hrsz- 2354) helyi védett épület (irodaraktárépület).

változással
érintett
szakasz

A változtatási igényről előzetesen döntött Veszprém MJV Önkormányzatának Közgyűlése, melyben támogatja
a változtatást.

MEGALAPOZÓ

VIZSGÁLATI

HELYZETFELTÁRÁS, ELEMZÉS, ÉRTÉKELÉS

MUNKARÉSZEK

Városrendezés
Területrendezési tervekkel való összefüggések
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési Terve
Az új, 2018. évi CXXXIX. törvény - Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési terve II. fejezete
az Országos Területrendezési terv az „Ország Szerkezeti Terve” c. tervlapja az érintett ingatlan területét a
települési térség kategóriába sorolja.
Szerkezeti tervlap

2. sz. melléklet: Az Ország szerkezeti terve

települési térség: az országos és a megyei
területrendezési
tervben
megállapított
területfelhasználási
kategória,
amelybe
a
vízgazdálkodási
térségbe
és
a
sajátos
területfelhasználású térségbe tartozó területek
kivételével a település belterülete, valamint a
belterületen kívüli beépítésre szánt területek
tartoznak.

Vonatkozó főbb előírások:

- a települési térség területének legalább 90%-át települési térségbe kell sorolni;
- a kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési
területfelhasználási egységek kijelölése során:
- a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;
Övezeti tervlap

3/5. sz. melléklet: Honvédelmi és katonai célú
terület övezete által érintett települések
honvédelmi és katonai célú terület övezete: az
OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervben alkalmazott övezet,
amelyben a Magyarország védelmi képességeit
alapvetően meghatározó vagy a NATO-tagságból
eredő, valamint a nemzetközi szerződésekben
vállalt kötelességek teljesítéséhez és a Magyar
Honvédség alapfeladatainak rendeltetésszerű,
szakszerű és jogszerű ellátásához szükséges
építmények
elhelyezésére
vagy
katonai
tevékenységek végzésére szolgáló területek
találhatók;

Vonatkozó főbb előírások:

- A honvédelmi és katonai célú terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges
kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
- Az övezet (1) bekezdés alapján lehatárolt területét a településrendezési eszközökben
a) a b) pontban megfogalmazottak kivételével - minden területfelhasználási kategóriában - beépítésre szánt
vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület
területfelhasználási egységbe kell sorolni;
b) a zárt bekerített objektumok kivételével honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe kell
sorolni, ha az adott terület az erdők övezete által is érintett.
- A előző bekezdésben foglalt területfelhasználási egység kijelölésének módosítása csak a honvédelemért
felelős miniszter hozzájárulásával lehetséges.
Veszprém Megye Területrendezési Terve
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelettel módosított
5/2005. (V. 27.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Veszprém Megye Területrendezési Terve (VMTrT)
Térségi szerkezeti tervlapja (2. számú melléklete) szerint az ingatlan érintett része városias települési térségébe
tartozik.
Szerkezeti tervlap

2. melléklet: Térségi szerkezeti terv
városias települési térség: a városok települési
területe, továbbá azok a települési területek
tartoznak ide, ahol a belterületi laksűrűség 15
fő/ha fölötti

Vonatkozó főbb előírások:
- a városias települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható

Övezeti tervlapok

3.5. melléklet: Országos jelentőségű tájvédelmi
terület övezete, térségi jelentőségű tájképvédelmi
terület övezete
országos jelentőségű tájképvédelmi terület:
országos területrendezési tervben megállapított,
kiemelt térségi és megyei területrendezési
tervekben alkalmazott övezet, amelybe a
természeti vagy kulturális örökség adottságai
alapján a kilátásrálátás szempontjából védendő
tájképpel, illetve tájképi elemmel rendelkező
területek, valamint a védett történeti tájjá
nyilvánított területek tartoznak

Vonatkozó főbb előírások:
- Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei
területfelhasználási kategória jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek
fennmaradását nem veszélyezteti.
- Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység
jelölhető ki, továbbá helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és
övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem
veszélyezteti.
- Az építési övezetre, vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények tájba
illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató
építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni.
- Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.
Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a
tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával — beleértve
a felszín alatti vonalvezetést is — kell elhelyezni.
3.6. melléklet: Történeti települési terület övezete
történeti települési terület: kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervekben megállapított
övezet, amelybe a védendő területegységek különösen a történeti településközpontok, a
történeti kertek, a jelentős régészeti lelőhelyek, az
országos és helyi védelem alatt álló területek,
valamint ezek környezete, védőövezetei tartoznak

Vonatkozó főbb előírások:
- Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeiben ki kell jelölni a településkép-védelmi
terület határát, amely a védendő területegységeket - különösen a történeti településközpontot, a
történeti kertet, a jelentős régészeti lelőhelyet, az országos és helyi védelem alatt álló területeket,
valamint ezek környezetét, védőövezetét -foglalja magában.
- Történeti település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének tartalmaznia kell a
településkép-védelmi terület értékőrző fejlesztését elősegítő, a történeti településkép megőrzését,
illetve új építmények illeszkedését biztosító szabályokat.
- Történeti településkép érvényesülését befolyásoló, a kialakult településszerkezetet,
településkaraktert megváltoztató, nagy kiterjedésű építmény elhelyezésére vonatkozó építési-műszaki
tervhez a külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni.
3.7. melléklet: Kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminőség védelmi terület övezete

Vonatkozó főbb előírások:
- a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet
a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
3.10. melléklet: Együtt tervezhető térségek
övezete
együtt
tervezhető
térség:
országos
területrendezési tervben megállapított és kiemelt
térségi és megyei területrendezési tervekben
alkalmazott övezet, amelybe a Budapesti
Agglomeráció kivételével az agglomerációk, a
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet kivételével az
agglomerálódó térségek, valamint a nagyvárosi
település-együttesek tartoznak

Vonatkozó főbb előírások:
- Az együtt tervezhető térségek övezetébe tartozó települési önkormányzatok településfejlesztési és
településrendezési feladataik összehangolt ellátásához - törvényben meghatározott - közös
egyszerűsített településszerkezeti tervet készíthetnek.

- A közös egyszerűsített településszerkezeti tervnek az egyes településekre vonatkozó részeit az
érintett települési önkormányzatok határozattal fogadják el.

Hatályos településrendezési eszközök bemutatása
Településszerkezeti Terv (TSZT)
Veszprém MJV hatályos Településszerkezeti Tervében - 213/2017.(IX.28.) – az érintett útszakasz nem tartozik a
jelentős közlekedési elemek közé, ezért nem kapott külön színt.

Az épített környezet értékei, korlátozások
A településszerkezeti terv védelmi és korlátozási térképe szerint a vizsgált terület „C” hidrogeológiai
védőterületre esik, az értékvédelmi tervlap alapján a szabályozással jelenleg érintett 2354 hrsz-ú ingatlanon
feltüntetésre került a helyi védett épület. A közlekedési szerkezeti tervlap meglévő és tervezett kerékpáros
infrastuktúrát, valamint helyi gyűjtőutat jelöl a vizsgált terület mentén.

Közlekedés szerkezeti tervlapja

Művi értékvédelmi, örökségvédelmi, táj- és természetvédelmi elemek szerkezeti tervlapja

Tulajdonvizsgálat
A vizsgált ingatlanok magántulajdonban vannak.
Cím
Veszprém, hrsz 348/1
Veszprém, hrsz 349/6
Veszprém, Úrkút utca 1/A.

Hrsz

Telekterület Művelési ág
kivett
beépítetlen
2
348/1
10 054 m terület
kivett lakóház,
udvar, gazdasági
349/6
1014 m2 épület
kivett lakóház,
udvar és 2 üzemi
2354
6705 m2 épület

Tulajdonos
magántulajdon
magántulajdon
magántulajdon

Településképi Rendelet
23/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelettel elfogadott településképi rendelet szerint az érintett ingatlan Helyi
értékvédelmi területen található, és A területre a várból rálátás adódik!

A helyi védelemmel érintett területekre vonatkozó építészeti követelmények:
- A területen, a település helyi karakterének kialakítása, a hagyományőrző arculatteremtés érdekében a
környezettől idegen formai, szerkezeti, építészeti megoldások nem alkalmazhatóak.
- A kialakult településszerkezetet és a területre jellemző sajátos telekstruktúrát meg kell őrizni és ezt a
telekalakítások, beépítések meghatározása során védeni kell.
- A területen új épületek elhelyezése, a meglévő épületek átalakítása, illetve bővítése esetén a történeti
(kialakult) beépítési vonalat kell követni, ehhez igazodva kell kialakítani és meghatározni:
a) az épületmagasságot,
b) a tető hajlásszögét, a tetőgerinc irányát,
c) a tetőgerinc irányát,
d) a nyílászárók anyagát, méretét és formáját,
e) a kerítés anyagát, kialakítását,
f) az alkalmazott egyéb építőanyagokat,
g) az épületek, építmények színezését.

- A területen egyedi helyi védelem alatt nem álló épület részleges, vagy teljes bontással járó átépítése, új épület
létesítése esetén a beépítés kialakításánál a történeti építési vonalakra az elhelyezéssel, tömegalakítással,
homlokzatképzéssel, tagolással utalni kell.
- Új épületeken jellemzően magastetőt kell kialakítani, olyan módon, hogy az épület meghatározó tömegén a
tetőfelületek környezetében levő tetőzetek hajlásszögével azonos, vagy közel megegyező, de legfeljebb 45°
legyen. Kisebb méretű, lapostetős kiegészítő épületelemek az épület részeként építhetőek, amelyeket a Várból
való rálátás esetén zöldtetős, vagy járható tetős megoldással kell kialakítani.
- Helyi védelemmel érintett területen épülő épületek esetében az udvari szárnyak épületmagassága nem
haladhatja meg az utcaiét, valamint az épületek tömegeinek jellemző szélessége a tömbben található
épülettömegek jellemző szélességének átlagos méretét legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg.
- Helyi védelemmel érintett területen önálló antenna, antennatartó szerkezet, torony nem létesíthető, épületen
történő elhelyezés esetén a városképi- és történeti látványba való illeszthetőséget előzetesen meg kell vizsgálni.
- A helyi védelemmel érintett területen belül - az egységes és harmonikus településkarakter megőrzése
érdekében - az építések során indokolt hagyományos anyagok és szerkezetek használata (vakolt architektúra,
festett homlokzatfelület, fa külső felületű nyílászárók, falazott kő, vagy vakolt lábazatok), figyelembe véve a
szomszédos- és környező épületek jellegét, építészeti megjelenését és anyaghasználatát.
- Új épület építése során kivételes esetekben a területre általánosan jellemző homlokzati felület kialakításától
el lehet térni, hagyományos és természetes megjelenésű rakott, falazott, natúr felülettel megjelenő kő, tégla,
szálcement külső burkolat alkalmazásával az illeszkedés szempontjainak figyelembe vételével.
Azon területekre vonatkozó területi- és egyedi építészeti követelmények, amelyekre a várból rálátás
adódik:
- Kizárólag a kialakult beépítési struktúrába illeszkedő új beépítés valósítható meg, a környezetéből
kiugróan nagy tömegű- és magasságú új épület nem létesíthető.
- Jellemzően legalább 30, legfeljebb 45 fokos hajlásszögű magastetős épülettömegek építhetőek,
esetenként a környezetbe illesztett, kilátást segítő, kisebb méretű, lapostetős kiegészítő
épületelemekkel, amelyeket a Várból való rálátás esetén zöldtetős, vagy járható tetős megoldással kell
kialakítani.
- Az épületek meghatározó tetőhéjazata pikkelyszerű és hagyományos anyagú lehet, főépületen és
utcákról, közterületről, Várból látható melléképületen, kerti építményen táblás jellegű fedés nem
alkalmazható.
- Az érintett tetősíkfelület legfeljebb 20%-a bontható meg tetősík-ablakkal vagy környezetbe illeszkedő
tetőfelépítménnyel.
- Közterület felőli tetőfelületen csak tetősíkban fekvő ablak létesíthető, tetőfelépítmények udvarra
néző tetőfelületeken alakíthatók ki.
- Napelem az épületek közterület és utca felőli, valamint a Várból felülről látható tetőfelületein nem
helyezhető el.
- Az utca, közterület felőli kerítésszakaszok, kapuk kizárólag a környezetre jellemző, hagyományos
megjelenéssel és anyaghasználattal, falazott natúr kő, vakolt tégla-, beton felülettel, lábazattal,
egyszerű kialakítású fa, vagy acél anyagú, áttört betétekkel, kapuzattal készülhetnek, legfeljebb 180
cm-es átlagos magassággal, telekhatáron elhelyezve.
- Előkertes beépítés esetén a kerítéseket, kapukat átlátható módon, alacsony lábazattal kell kialakítani,
a belső oldalon sövény, vagy futónövény telepítéssel.

Szabályozási Terv (SZT) és Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ)
Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területére az Önkormányzat Közgyűlésének 24/2017. (IX. 28.)
Önkormányzati rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) és Szabályozási Terve (SZT) van
hatályban.
A vizsgált közterületi szakasz jellegéből adódóan nincs övezetbe sorolva, egyéb közúti közlekedési területként
jelölte a szabályozási tervlap, továbbá feltüntetésre került a meglévő kerékpárút nyomvonala, látszódik a
régészeti érintettség, és a két hidrogeológiai védőterület határvonala is itt húzódik.

A területhasználat, jelenlegi funkció
A módosítással érintett 348/1 hrsz-ú ingatlan közhasználatra átadott terület parkolókkal, zöldfelülettel,
kerékpárúttal. Épület nincs az ingatlanon.

A Remete út érintett szakasza.

A védett épületről
A Remete utca érintett szakaszától északra, a Fenyves u. 19. szám alatt (hrsz.: 2354) helyi védett épület
található. A többször átépített, korábban a kertészet szociális és irodai funkcióját magába foglaló épület

közvetlenül a közterületi határon helyezkedik el. Az épület több mint 10 éve használaton kívül van, ez idő alatt
állagmegóvási-, karbantartási munkálatokat sem végeztek rajta, így állapota erőteljesen leromlott. A
településrendezési terv készítése során, ezért – egyrészt az épület rossz külső állapotára tekintettel, másrészt a
jelenlegi út burkolt részének megtartása és az egyenes útvezetés igénye miatt a jelenleg hatályos szabályozási
vonal az épület utcai homlokvonalától számított 3,7 m-es mélységben benyúlik az alapterületébe.
Az épület teljes bontásához szükség lett volna a helyi védettség megszüntetésére. Ennek eldöntéséhez
szükséges, részletes értékvédelmi vizsgálat készítése során kiderült, hogy az eredetileg egyházi kertészet
területén 1746-ban épült, kerti laknak, gyümölcs- és zöldségtárolónak használt épület alsó szintjén értékes,
egyedi kialakítású boltozatos terek találhatóak. A szakszerűtlen átépítések, homlokzati átalakítások ellenére
ezért az épület olyan építészeti, építéstörténeti értékekkel bír, amely alapján megtartása, felújítása és
hasznosítása indokolt.
A védelem a 23/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről melléklete alapján érvényes,
A védelem jogcíme: 1., Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra, (eredeti) nyílászárók, tetőidom
héjazat. 2., Boltozat, belső elrendezés, belső díszítés (kifestés), értékes padlóburkolat
Részlet az értékvédelmi tanulmányból:
„A Fenyves u. 19. alatti kerti ház erős szálakkal kötődik Veszprém történetéhez, hiszen azon rend, a piaristák
által létrehozott tárgyiasult emlék, akik jelentős épületekkel gazdagították Veszprém építészeti arculatát és
fontos szerepet játszottak a város szellemi-kulturális életében, nem utolsó sorban tanítói tevékenységük révén.
A címerükkel díszített kapu nemcsak mint szerkezet, mint a 18. századi kőfaragás emléke, hanem mint védjegy,
mint dokumentumértékű konstrukció is értéket képvisel.
A kerti ház mindazonáltal építészeti tekintetben is különleges jelentőségű. Földszinti részében a boltozott terek
szerkezeti szempontból igen magas minőséget képviselnek, hiszen az építőipari technikai tudás igen fejlett
szintjéről tanúskodnak. Figyelemre méltó e szerkezet átmeneti jellege miatt is. Míg a középső helyiség fiókos
dongaboltozata egy az előző századig visszanyúló tradíció képviselője, a csehsüveg-boltozat a kert ház
felépítésének idejében a világi építészetben már széles körben elterjedt szerkezeti elem.
A ritka megoldás, a dongaboltozatos konyha további példájaként a sümegi Cseh-kúriát idézhetjük. Építészeti
tekintetben azonban abban nyilvánul meg a Fenyves u. 19. sz. alatti kert lak kimagasló jelentősége, hogy az

úgynevezett magtárpadlásos lakóháznak magyarországi viszonylatban valószínűleg a legkorábbi fennmaradt
képviselője. Bár a történeti korokban (szinte) minden épület padlását használták terménytárolásra, legyen az
akár földszintes, akár emeletes, az, hogy a Fenyves u. 19. felmenő falas emeleti szinttel épült meg, különös
tekintettel az okiratos adatokra, egyértelműen e kategóriába utalja az épületet. Ezen épülettípusnak ma már
csak a népi építészetben vannak sokkal fiatalabb képviselői (pl. a favázas, tapasztott muraszemenyei
magtárpadlásos műemlék lakóház a 19. század második feléből).
A két helyiséggel, szobával közrefogott konyha általános formája volt a 18-19. századi lakóházaknak. Azonban
ez a típus volt a kiindulópontja a két család által lakott, a konyhát közrefogó 1-1 szobával jellemezhető majorsági
cselédházaknak, amire e veszprémi épület - tekintettel arra, hogy az 1790-es adat szerint a fűtő és a mosónő
lakott benne - ugyancsak egy igen korai, ha nem a legkorábbi példa. A felsorolt kvalitásainak köszönhetően a
lakóház méltó eleme Veszprém helyi védettségű épületállományának.
A ház építészeti értékei és ezáltal a helyi védettségének ténye a megnevezett jogcímeken adottak, nem
semmisültek meg, ami a védettség törlését a jogszabály (23/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet a
településkép védelméről, II. fejezet 2.§ 4.) szerint indokolhatná. Különleges jelentőségére tekintettel az épület
különleges gondoskodásban részesítendő.”
Fotók a helyi védett épületről:

forrás: Értékvédelmi vizsgálat-2019. március- Balázsik Tamás

Közlekedési vizsgálatok
Hálózati kapcsolatok
A Remete utca (jelenleg és a hatályos TSZT szerint is) hálózati szerep nélküli kis utca. A környezetében a hálózati
kapcsolatokat a Pajta u.-Úrkút u.-Deák F. u.-Fenyves u. (helyi gyűjtőutak) útvonal biztosítja. A kis utca a Pajta
utcát összeköti a Fenyves utcával, ezért van mégis egy kicsit fontosabb szerepe a helyi közlekedésben, és nyilván
épp ezért merült fel igény itt a kétirányú közlekedés lehetővé tételére, amit már a hatályos szabályozás is
biztosít.

Közúti közlekedés
Maga a Remete utca keskeny, egyelőre egyirányú kis utca, ami híddal keresztezi a Séd patakot. Az utca
kétirányúvá alakításának igénye miatt a hatályos településrendezési eszközök a szabályozási szélességet 10
méterre növelik, északi irányban, a 2306 és 2354 hrsz-ú területek rovására, a 2354 hrsz telken lévő épületet is
érintően. A 10 méteres szabályozási szélesség a kétirányú közlekedésen kívül az északi oldalon járda
elhelyezésére is megfelelő területet biztosít.
Közösségi közlekedés
A terület közösségi közlekedési ellátását a gyűjtőutakon közlekedő autóbuszjáratok biztosítják. A legközelebbi
megálló a nyugati oldalon a „Pajta u. 9.”, a keleti oldalon a „Csutorás u.”.
Gyalogos, kerékpáros közlekedés
A módosítással érintett területen önálló gyalogos és kerékpáros létesítmények nem találhatóak.
Parkolás
A területen közterületi parkolók nincsenek. A rendeltetésszerű használathoz szükséges parkolók telken belül
kerültek elhelyezésre, ezen belül nagyobb parkoló a Remete utca déli oldalán lévő 348/1 hrsz telken van.

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ
Településrendezési javaslat
Telekalakítási és szabályozási javaslat
A tervkészítés során 2017-ben igényként merült fel, hogy az - akkor még csak tervezés alatt álló, azóta megépült
- új Remete utcai hídhoz csatlakozó nyugati, keleti útszakaszok olyan szabályozással kerüljenek kialakításra,
hogy kétirányú forgalom lebonyolítására és az északi oldalon járda elhelyezésére megfelelő mérettel
rendelkezzenek. Az egyenes vonalú útvezetéshez szükséges, 10 méteres szabályozás a déli telekhatártól 10
méterre, az északi ingatlanokat érintően került kiszabályozásra.
A 2354 hrsz-ú ingatlanon levő, a Remete utca jelenlegi északi telekhatárán közvetlenül helyezkedik el a többször
átépített, korábban a kertészet szociális és irodai funkcióját magába foglaló helyi védettségű épület (piros
négyzettel jelölve). Az épület több mint 10 éve használaton kívül van, ez idő alatt állagmegóvási-, karbantartási
munkálatokat sem végeztek rajta, így állapota erőteljesen leromlott. A településrendezési terv készítése során,
ezért egyrészt az épület rossz külső állapotára tekintettel, másrészt a jelenlegi út burkolt részének megtartása
és az egyenes útvezetés igénye miatt a jelenleg hatályos szabályozási vonal az épület utcai homlokvonalától
számított 3,7 m-es mélységben benyúlik az alapterületébe.
Az épület teljes bontásához szükség lett volna a helyi védettség megszüntetésére. Ennek eldöntéséhez
szükséges, részletes értékvédelmi vizsgálat készítése során kiderült, hogy az eredetileg egyházi kertészet
területén 1746-ban épült, kerti laknak, gyümölcs- és zöldségtárolónak használt épület alsó szintjén értékes,
egyedi kialakítású boltozatos terek találhatóak. A szakszerűtlen átépítések, homlokzati átalakítások ellenére
ezért az épület olyan építészeti, építéstörténeti értékekkel bír, amely alapján megtartása, felújítása és
hasznosítása indokolt.
Mivel a hatályos tervben szereplő szabályozási vonal az épület legalább egy részét érinti és elbontásra ítéli, a
teljes megtartásához szükség van a Remete utca keleti útszakaszán levő szabályozási terület egy részének
áthelyezésére és ennek megfelelően az érintett szabályozási vonalak megfelelő korrekciójára.
A Remete utca kétirányúvá alakításának igénye miatt a 10 méteres szabályozási szélesség továbbra is
megmarad, de javasolt az északi telekhatároktól mérten kialakítani a déli rész irányában.

Hatályos szabályozás

Módosításra javasolt szabályozás

Területrendezési terveknek való megfelelés
A módosítási javaslat megfelel a hatályos területrendezési terveknek, azaz Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek Területrendezési Tervről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénynek és az 5/2005. (V. 27.) önkormányzati
rendelettel jóváhagyott Veszprém Megye Területrendezési Tervének, nem befolyásolja a hatályos
településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott jövőképet és célokat.
Biológiai aktivitásérték egyensúly

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.) 7.§ (3) bek. b) pontja

szerint „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének
biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet”. A tervek készítésekor
a területek biológiai aktivitásértékét (BIA) a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007.
(IV.3.) ÖTM rendelet előírásai szerint kell számítani.
Új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, nem változik a területfelhasználási mód sem, tehát a
vonatkozó hatályos jogszabályi előírások alapján a biológiai aktivitásérték szinten tartás igazolása nem
szükséges.

Közlekedési javaslat
Közúthálózati kapcsolatok, főbb csomópontok
A módosítás a hálózati kapcsolatok, és főbb csomópontok szempontjából irreleváns. A hatályos
településrendezési eszközökben megjelenő közlekedési hálózaton a módosítás miatt nem kell változtatni.
Belső úthálózat
A módosítás a terület belső közlekedésére sincs lényegi befolyással. A 2354 hrsz telken lévő épület megtartása
érdekében a Remete utca Séd pataktól keletre eső nyomvonala, ezáltal a tervezett közterület-szabályozás is
kicsit délebbre kerül. A 10 méteres szabályozási szélesség megtartása a korrekció mellett is biztosítja a kétirányú
közlekedés, és az egyoldali járda kialakíthatóságát. Az út szabályozási területének déli irányban történő
eltolásával a szabályozás a 348/1 hrsz terület út melletti sávját, illetve kis mértékben a 349/6 hrsz terület út
melletti részét érinti. Ezen telkek megközelítése továbbra is a Remete utcából történhet.
Közösségi közlekedés

A módosítás a közösségi közlekedésre nincs hatással, a terület ellátását továbbra is a gyűjtőutakon közlekedő
autóbusz járatok biztosítják.
Kerékpáros, és főbb gyalogos közlekedés
A módosítás a gyalogos és kerékpáros közlekedésre nincs befolyással. Továbbra is kedvező, hogy a Remete utca
északi oldalán (a hatályos településrendezési eszközökkel megegyezően) járda elhelyezésére is adott a
lehetőség.

Közmű- és elektronikus hírközlési javaslatok
A módosítás nem jelent változást közmű szakági vonatkozásban.
A közmű szakági munkarészek tekintetében jelen részterületekre történő módosítás az államigazgatási
szervek feladatait nem érintő módosításnak tekinthető.

2. Márkó-Bánd kerékpárút

Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területére jelenleg az Önkormányzat Közgyűlésének
213/2017.(IX.28.) számú határozatával elfogadott Településszerkezeti Terve (TSZT) és a 24/2017. (IX. 28.)
Önkormányzati rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) és Szabályozási Terve (SZT) van
hatályban.
Márkó-Bánd kerékpárút nyomvonalára vonatkozóan, a kerékpárút megvalósításához a most hatályos
településrendezési tervek elfogadását megelőzően készült egy településrendezési tervmódosítás.
A tervezett településrendezési módosítás célja a Közlekedési Operatív Program „Kerékpárút-hálózat
fejlesztése” KÖZOP-3.2.0/C-08-11 kódszámú projekt keretében tervezett beruházásban megvalósítandó
Veszprém – Márkó - Bánd külterületi kerékpárút nyomvonalának szabályozása. A módosítás 7/2014. (II.27.) ör.
számon jóváhagyásra is került, ám a most hatályos tervekbe a jóváhagyott munkarészek nem kerültek
átvezetésre. Az állami főépítésszel egyeztetve a 2014-es dokumentáció csatolásra kerül jelen dokumentációhoz,
annak tartalma nem kerül ismétlésre. A jóváhagyandó munkarészek ettől függetlenül jelen dokumentáció végén
találhatók.
A vizsgálatok, javaslati munkarészek nem kerülnek újra dokumentálásra, szemléltetésként bemutatjuk a
7/2014. (II.27.) ör. számon jóváhagyott szabályozási tervet és a mostani módosítást, mely egy az egyben a nem
átvezetett módosítások lekövetése, változtatás nélküli ismétlése.
A korábban elfogadott terv ismételt elfogadásáról előzetesen döntött Veszprém MJV Önkormányzatának
Közgyűlése, melyben támogatja azt.

7/2014. (II.27.) számon jóváhagyott szabályozási terv

A most hatályos terv módosítási javaslata = fenti elemet egy az egyben történő átvezetése

7/2014. (II.27.) számon jóváhagyott szabályozási terv

A most hatályos terv módosítási javaslata = fenti elemet egy az egyben történő átvezetése

7/2014. (II.27.) számon jóváhagyott szabályozási terv

A most hatályos terv módosítási javaslata = fenti elemet egy az egyben történő átvezetése

4.
JÓVÁHAGYANDÓ
MUNKARÉSZ
TERÜLETRE VONATKOZÓAN

MINDKÉT

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
……./2019. (…) határozata
a Településszerkezeti Terv módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján a következő döntést
hozza:
1. A 213/2017.(IX.28.) határozatával elfogadott Veszprém Megyei Jogú Város Településszerkezeti
Terv 2. mellékletétében a 2.1 Területfelhasználás tervlapot jelen határozat 1.melléklete szerint
módosítja.
2. A Településszerkezeti Terv módosítása 2019. …-én lép hatályba.
3. A Közgyűlés felkéri a főépítészt, hogy a módosításokat a Településszerkezeti Terven vezettesse át.

Határidő: 2019. …….
Felelős: Horváth Gábor főépítész
Veszprém, 2019. …
Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

eszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2019. (…) határozata
1.melléklet

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének
…/2019. (…) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 24/2017.(IX.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.
pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) d)
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró állami főépítész véleményének kikérésével és
a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:
1.§

2.§

A HÉSZ 2. melléklete Szabályozási Terv
a) a 348/1 és a 2354 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan az L-25 tervlap helyébe e rendelet 1.
mellékletét képező tervlap lép
b) a tervezett Márkó Bánd kerékpárút nyomvonalára vonatkozóan az I-26, H-24, H-25, KA21, KE-21, KE-25, KI-25 tervlapok helyébe e rendelet 2. mellékletét képező tervlapok lépnek
E rendelet 2019. június 28-án lép hatályba.

Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/20189. (…….) önkormányzati rendelete 1. melléklete:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2019. (…….) önkormányzati rendelete 2. melléklete:

