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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 szerint tárgyalásos eljárással kerül véleményezésre, mivel a Trk. 32. §. (6)
a) pontja alapján
A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési
eszköz készítése vagy módosítása
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt
indokolt.
Jelen dokumentáció készítéséhez szükséges földhivatali alaptérképeket az Önkormányzat biztosította.

Veszprém Aréna bővítéséhez és az Uszoda,
Jégcsarnok létesítéséhez kapcsolódó terület
településrendezési tervmódosítása
A módosítás célja
A Kormány 1659/2018. (XII. 6.) Korm. határozatában (2018 év végén megjelent Magyar Közlönyben) döntött a
Modern Városok Program keretében a Veszprém Aréna bővítésének és korszerűsítésének megvalósításához
szükséges intézkedésekről. A program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017.
(VII.10.) Korm. rendeletben kapott kiemelt szerepet a módosítás területe: 1. melléklet 16. pontja új városi
uszoda megvalósítása, 17. pontja új városi jégcsarnok építése, 18. pontja Veszprém Aréna bővítése cím alatt.
A fejlesztéssel kapcsolatos vagyonszerzés bonyolítója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Közreműködő,
lebonyolító szervezetek a Nemzeti Sportközpontok, valamint a Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Az aréna kapacitás növelésénél legfőbb problémaként a kapcsolathiányos közlekedési rendszerek jelölhetőek
meg. Fő feladat a meglévő kapcsolati hiányok és a közlekedési szűkületek megszüntetése. Az egyik legfontosabb
feladat a 8. sz. főút irányába való kapcsolat megteremtése.
A közlekedési kapcsolatokat megfelelő kiszabályozása miatt szükséges a településrendezési terv módosítása.

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

határozat

MEGALAPOZÓ

VIZSGÁLATI

MUNKARÉSZEK

HELYZETFELTÁRÁS, ELEMZÉS, ÉRTÉKELÉS

Városrendezés
Területrendezési tervekkel való összefüggések
Az Országos Területrendezési Terv

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2018. évi CXXXIX. Tv. 2. számú melléklete az „Ország
Szerkezeti Terve” c. tervlap az érintett ingatlanok 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
3/3. számú melléklet: Erdők övezete
erdők övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt
térségi és megyei területrendezési tervben
alkalmazott övezet, amelybe az Országos
Erdőállomány Adattárban szereplő erdők és az
erdőgazdálkodási célokat közvetlenül szolgáló
földterületek tartoznak;

Vonatkozó főbb előírások:
- Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében legalább
95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését
megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek,
továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség területein lévő erdők övezetének
területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.
- Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.
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.

- Az 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 a vizsgált ingatlanok városias, valamint
erdőgazdálkodási települési térségbe tartoznak.
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
települési terület: a település belterülete,
valamint a beépítésre szánt területek összessége

Vonatkozó főbb előírások:
- Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeiben ki kell jelölni a településképvédelmi 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 építésiműszaki 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 Terve alapján- 213/2017.(IX.28.) – a vizsgált terület
területfelhasználása
Gksz
jelű,
kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági
terület.

Területfelhasználás szerkezeti tervlapja

Az épített környezet értékei, korlátozások

Közlekedés szerkezeti tervlapján a 8-as és 82-es utak közötti összekötést tartalmazza, mely
jelen tervmódosításnak nem témája, de egy következő módosítás tartalmazni fogja a tervek
pontos ismerete függvényében. A területen meglévő helikopter állomást is jelöl. (Az
értékvédelmi tervlap nem tartalmaz a területre vonatkozóan érdemleges megállapításokat.)

Védelmi, korlátozási területek szerkezeti tervlapja
A védelmi és korlátozási területek szerkezeti tervlapja alapján a vizsgált terület tájképvédelmi
övezetbe esik, déli és keleti telekhatárai mentén nagyközépnyomású földgáz gerincelosztó vezeték
biztonsági övezete húzódik. Az Aréna telkétől nyugatra 120 kV-os főelosztó légvezetékes hálózat
biztonsági övezete húzódik, valamint a területen átlagosnál jobb minőségű termőföld található. A
vizsgált területek a Veszprémi vízbázis hidrogeológiai C, és a Veszprém Kádártai hidrogeológiai B
védőterületén helyezkedik el.
Tulajdonvizsgálat
A vizsgált, multifunkcionális csarnok területe cégtulajdonban van, míg a tervezett közlekedési
csomópont által érintett telkek egy része magántulajdonban, cégtulajdonban, illetve önkormányzati
és állami tulajdonban vannak.
Cím

Hrsz

Veszprém, külterület

0213/19

1.5326 ha szántó

magántulajdon

Veszprém, külterület

0213/20

3 831 m2 szántó

magántulajdon

Veszprém, külterület

0213/21

1.2517 ha szántó

magántulajdon

Telekterület Művelési ág

Tulajdonos

Veszprém, külterület

0213/22

1.5069 ha szántó

magántulajdon

Veszprém, külterület

0213/23

5107 m2 szántó

magántulajdon

Veszprém, külterület

0213/24

1.548 ha szántó

magántulajdon

Veszprém, külterület

0213/39

1353 m2 kivett helyi közút

Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Veszprém, külterület

0213/42

Veszprém, külterület

0213/43

Veszprém, külterület

0213/85/A

2.5354 ha szántó

magántulajdon

1484 m2 kivett út

magántulajdon
„Csarnok” Veszprémi
multifunkcionális
Csarnoküzemeltető 2
5487m rendezvénycsarnok cégtulajdon
„Csarnok” Veszprémi
kivett beépített
Csarnoküzemeltető 5.0227 ha terület
cégtulajdon

Veszprém, Külső-Kádártai
0213/85
út 5.
Veszprém, külterület

0213/86

kivett beépítetlen
2.1628 ha terület

Veszprém, külterület

0389/3

1.6083 ha legelő

magántulajdon

Veszprém, belterület

8713

kivett beépítetlen
4.4928 ha terület

magántulajdon

Veszprém, belterület

8714/1

kivett beépítetlen
3.4652 ha terület

Magyar Állam

Veszprém, belterület

8714/2

kivett beépítetlen
3.4670 ha terület

Magyar Állam

cégtulajdon

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 változtatással érintett terület Gksz-26 jelű gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató építési övezetbe
tartozik. A HÉSZ és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelettel jóváhagyott Országos Településrendezési
és Építési Követelmények (OTÉK) előírásai együttesen érvényesek a területen.
Az Gksz-26 jelű építési övezetre vonatkozó OTÉK-on kívüli egyéb előírások:
Önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági rendeltetésű épületen belül a
tulajdonos, a használó és a személyzet számára 1 db szolgálati lakás kialakítható.
A HÉSZ 1. melléklete táblázatai szerint az érintett övezetek paraméterei az alábbiak:
Építési
övezet jele

Gksz-26

Beépítési
mód

SZ

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

3000

A
beépítettség
megengedet
t legnagyobb
mértéke
(%)

Az
épületmagas
ság
megengedet
t legnagyobb
mértéke
(m)

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

40

25

25

Kialakítandó telek legkisebb

szélessége
(m)

mélysége
(m)

-

-

Szabályozási tervlap:

A szabályozási tervlap a vizsgált területen áthúzódó gázvezeték védőtávolságát, a telek északi határa
mentén egyéb védőterületet, védősávot, védőtávolság határát, valamint a nyugati telekhatár
vonalában tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület határát jelöli.

Jelenlegi beépítés
A jelenleg is üzemelő Aréna építése 2007 júniusában kezdődött meg és egy évvel később nyitotta meg
kapuit a nagyközönség előtt. Az 5.177 férőhelyes létesítmény a hazai és nemzetközi kézilabdamérkőzések mellett kosárlabda, röplabda, teremlabdarúgás, és különböző küzdősportok helyszíne, de
alkalmas asztalitenisz, ökölvívás, birkózás, torna, vívás, ritmikus sportgimnasztika vagy súlyemelő
versenyek rendezésére is. A Veszprém Aréna mindezeken túlmenően kulturális eseményeknek,
koncerteknek, kiállításoknak és konferenciáknak is otthonául szolgál.

forrás: Googlemap

forrás: Googlemap

forrás: Googlemap

A Veszprém Aréna közúti megközelítését a 82. sz. főút és a 830. sz. út (Veszprém, északi elkerülő út –
Házgyári út) és a 82. sz. úton lévő TESCO körforgalmú csomópont biztosítja. Az feltáró útra csatlakozik
az Aréna belső úthálózata, a saját parkolója, valamint a TESCO és OBI üzemi kiszolgáló területe. A
közforgalmú parkoló és a szolgálati-VIP területek útjai, parkolói szétválasztottak, azonban egy
csomópontról csatlakoznak.

forrás:tixa.hu

forrás:tixa.hu

A rendezvénycsarnok funkcionálisan három zónára oszlik: közönségforgalmi rész; a sportolók, az
előadóművészek, valamint a VIP vendégek számára kialakított területek, illetve a gépészeti és egyéb
kiszolgáló helyiségek.
A főbejárat a délnyugati homlokzatról nyílik, ahonnan az előcsarnokba érkezünk. Innen közelíthető
meg szintben és az épület sarkaiban elhelyezett lépcsőházi blokkokon keresztül a nézőtér. Az
előcsarnokból nyílik a központi büfé és a közönségforgalmi vizesblokkok is.
A rendezvénytér területe visszahúzott mobil lelátókkal 38x46 méter, ezen belül a kézilabdapálya
számára szükséges 20x40 méteres terület.
A létesítményben nyert elhelyezést a rendezvényszervező és a VESZPRÉM KC irodablokkja, valamint
egy konferencia és sajtóközpont. A látogatók jobb kiszolgálását szolgálják a szintenként elhelyezett 22- büféegység, a VIP egység, amelyen belül mintegy 150 m2-es VIP terem és saját kiszolgáló egységei
kaptak helyet.

Közlekedési vizsgálatok
Hálózati kapcsolatok
Az Aréna térsége hálózati kapcsolatait a 82sz. főút biztosítja. A főút északról (Külső-Kádártai út), és
nyugatról (Észak-keleti útgyűrű) határolja a területet. A Külső-Kádártai út és az Észak-keleti útgyűrű
körforgalmú csomópontban találkoznak egymással. Az Arénához vezető feltáróút a Külső-Kádártai
útból, szintén körforgalommal ágazik ki. Az Arénától délre halad a 8sz. főút, amivel a területnek
pillanatnyilag nincs közvetlen kapcsolata, az csak az Észak-keleti útgyűrű lóhere csomópontján
keresztül érhető el.

Aréna

A módosítás térsége a KIRA térképen

Közúti közlekedés
Az Aréna terület feltáróútja (helyi kiszolgálóút) a Külső Kádártai út körforgalmú csomópontjából ágazik
ki. A körforgalomnak a területre bevezető irányban direkt ága is van, és maga az út is két sávval indul
az Aréna parkolói felé. A két sávos bevezető szakasz a parkolók közepénél lévő behajtóig tart, onnan
egy sávon lehet továbbjutni a parkolókat lezáró, a feltáróútból körforgalomban kiváló útra. A feltáróút
külön sávon biztosítja a Tesco áruszállítását, és az Aréna parkolók végénél levő körforgalomból az OBI
hátsó útjaként vezet tovább. A feltáróút a területet elhagyó irányban végig egy sávos. A
bevásárlóközpont a Külső-Kádártai út és az Észak-keleti útgyűrű körforgalmú csomópontjából
közvetlenül közelíthető meg, de fizikailag nem lehetetlen az átjárás a bevásárlóközpont parkolói és az
Aréna feltáróút között.

Az Aréna-fejlesztéshez készült tanulmányterv/megvalósíthatósági terv megállapításai szerint a
területen megrendezett nagy nézőszámú rendezvények befejezését követően közlekedési problémák
alakulnak ki, csak jelentős torlódásokkal lehet elhagyni a parkolókat, illetve maga a parkolási helyzet
is nagymértékben rendezetlen módon valósul meg.
Közösségi közlekedés
A terület közösségi közlekedési ellátását a helyi autóbuszjáratok biztosítják, 8 viszonylat érinti a
létesítményt. A buszok közvetlenül az Aréna mellett állnak meg. A Kádártai úti buszfordulótól
gyalogosan is könnyen elérhető a terület.
Gyalogos, kerékpáros közlekedés
A terület a város felől az Aréna beruházással együtt megépített aluljárón keresztül közelíthető meg
gyalogosan és biciklivel is. A csarnok előtere térburkolatos, utcabútoros, térvilágítással ellátott felület.
A kerékpárút végighalad a 82sz. főút mellett Kádárta irányába.
Parkolás
A területen közterületi parkolók nincsenek. A rendeltetésszerű használathoz szükséges parkolók
telken belül kerültek elhelyezésre. Az Aréna jelenlegi férőhelyszámához (5177 fő)
• 668 db személygépkocsi parkoló
• 10 db mozgáskorlátozott parkoló
• 15 db autóbusz parkoló
• 41 db VIP személygépkocsi parkoló,
összesen 719 személygépkocsi és 15 autóbusz parkoló épült ki. (Az OTÉK most hatályos előírásai szerint
ennél több kellene, az előírás 1ph/5fő, ami 1035 parkoló lenne).
Parkolás-irányítási rendszer jelenleg nincs kiépítve.

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ
Településrendezési javaslat
Beépítési javaslat
A javaslat a Pannonterv-Veszprém Kft javaslata és tervei felhasználásával készült.
Aréna bővítésének célja, hogy alkalmassá váljon Európa Bajnokság csoportmérkőzéseinek
megrendezésére, ehhez legalább 8.000 ülőhelyes kapacitás biztosítása szükséges. A nézőtéri
befogadóképesség növelésével együtt jár további funkciók bővítésének igénye is.
Az egyéb rendezvények, mint kézilabda világversenyek, egyéb nagyobb koncertek, kiállítások
rendezése esetén szükséges nagyobb kapacitású VIP terület, sajtóközpont és vegyes zóna kialakítása,
valamint melegítő- edzőcsarnok létesítése is szükséges lenne.
Probléma, hogy egyéb rendezvények előkészületeit a csapatedzések, gyakorlások akadályozzák, ily
módon a többfunkciós használat korlátozódik. Ezen problémák megoldását jelentősen segítené egy
gyakorló / munkacsarnok megépítése, amely közvetlenül kapcsolódhatna az Arénához, s annak állandó
használatú öltözőblokkjához.

Tervezett beépítés helyszínrajza - tervező: Pannonterv-Veszrpém Kft (Halász István)
A terület déli oldalán a tervezett uszoda és a tervezett jégcsarnok között egy új feltáró út építése
szükséges, amely beköt a 8-82. számú utak tervezett átkötő útjába, ezzel biztosítva a 8. sz főút felé
történő direkt kapcsolatot.
Közlekedési szempontból a terület jelenleg csak északi irányból feltárt. Ennek kapacitásbővítése
szükséges, egyrészt a hagyományos kialakítású jelenlegi „Aréna” körforgalom ún. „holland” típusú
turbó körforgalommá történő átalakításával, másrész új csomópont létesítésével a majdani 8-82. sz
utak átkötésének csomópontja és az „Aréna” körforgalmú csomópont között. Ez utóbbi biztosítja a
terület keleti oldalának feltárását.

Tervezett földszinti alaprajz - tervező: Pannonterv-Veszrpém Kft (Halász István)

Tervezett látvány - tervező: Pannonterv-Veszrpém Kft (Halász István)
A fejlesztési területen várható egyéb beruházások (tervezésük folyamatban):
- Új városi uszoda építése
- Jégcsarnok építése
- Gyalogos passzázs kialakítása az Aréna és az új uszoda között
- Közlekedési kapcsolatok fejlesztése a 8. és 82. számú út között, új csomópontok kialakítása a 82.
úton

Szabályozási javaslat
Az Aréna-bővítéshez kötődő legfontosabb közlekedés-fejlesztés a 8sz. főúthoz vezető közvetlen
útkapcsolat létrehozása. Ennek érdekében az Aréna-parkolók déli oldalán, a tervezett uszoda és a
tervezett jégcsarnok között egy új feltáróút építésére van szükség, amely feltáróút beköt a 8-82-es
utakat összekötő tervezett gyűjtőútba. Ezen kívül, a terület keleti szélén, egy további feltáróúttal a 82es főúthoz is új útcsatlakozást kell kiépíteni.
Jelen településrendezési tervmódosítás ezen útszakaszok kialakításának lehetőségét kell biztosítsa,
ezért a szabályozási tervlapot az alábbiak szerint kell módosítani:

Településszerkezeti Terv módosítása
A településszerkezeti tervlapon -mivel nem szerkezeti jelentőségű utak – nem jelennek meg az
újonnan kiszabályozásra kerülő utak, de a 82-es úthoz tervezett körforgalmú csomópont szabályozása
miatt a 82-es út, mint meglévő szerkezeti jelentőségű út kis korrekcióra szorul az alábbiak szerint. (A
szerkezeti tervlap amiatt módosul, de a területfelhasználási nagyságrendek nem jelentenek változást
a területkimutatásban, azt nem szükséges módosítani.)

Jelenleg hatályos állapot

Tervezett állapot

Közlekedési javaslat
A közlekedési javaslat az Aréna-bővítéshez kidolgozott, és adatszolgáltatásként átadott
tanulmányterv/megvalósítási terv figyelembevételével készült.
Közúthálózati kapcsolatok, főbb csomópontok
A hatályos településrendezési eszközök a térség közlekedési hálózatának jelentős fejlesztését
tartalmazzák. A módosítás miatt a településszerkezeti terv hálózatán nem szükséges változtatni, ez a
hálózat a tervezett fejlesztést is szolgálja, sőt szükséges hozzá. A módosítás kapcsán a
településszerkezeti terv szerinti főúthálózat hálózati szempontból is fontos helyi utakkal egészül ki.
Az Aréna-fejlesztéstől független beruházás keretében várható, hogy a 8sz. főút Veszprém elkerülő
úttal való jelenlegi külön szintű, lóhere típusú csomópontja átépül, és a 8sz. főút direkt bekötéssel
fordul a várost délről elkerülő útszakaszba. A 8-as és 82-es főutak egy gyűjtőúti összeköttetést kapnak
az Aréna területtől keletre.
Részlet a hatályos településszerkezeti tervből

Belső úthálózat
Jelen módosítás a vizsgált területet keretező utakkal kapcsolatban javasol új közterület-szabályozást.
A módosítás ezeken a közterület-szabályozásokon lényegileg nem változtat, a területen belül tervezett
új közutakat szabályozza ki. A módosítás területének belső úthálózatában az Aréna-parkolók déli és
keleti határán haladó feltáró utak a közutak, helyi kiszolgálóutak. A feltáró utak tervezett szabályozási
szélessége (20-22 méter) biztosítja, hogy azon belül a szükséges útburkolaton kívül járda, gyalogút,
kerékpárút, és fasor is elhelyezhető legyen.
A terület megfelelő színvonalú megközelítése, és főleg elhagyása érdekében kulcsfontosságú, hogy
erre több útvonal is rendelkezésre álljon. Korszerű parkolás-irányítási rendszer mellett (amit a
megvalósítási terv javasol) a nagy parkolóknál szokásos 3 másodperces járműkövetési idővel lehet
számolni, azaz percenként 20 jármű távozhatna a parkolókból. Vagyis a meglévő egy, és a tervezett
két új feltáróúton keresztül 27 perc alatt lehetne kiüríteni a parkolókat. A fenti számítás azonban
akadálymentes kihaladást feltételez, a feltáró utak viszont forgalmas főutakhoz, gyűjtőúthoz
csatlakoznak majd (a 82-es út jelenlegi kapacitáskihasználtsága 161%). A tervezett új feltáróutak
szabályozási szélessége ezért lehetőséget ad a 3 sávos burkolatkialakításra.

Pannonterv- Veszprém Kft javaslata

Többféle keresztmetszeti kialakítás lehetséges:

Közösségi közlekedés
A terület közösségi közlekedési ellátását továbbra is a helyi autóbusz járatok biztosíthatják.
Kerékpáros, és főbb gyalogos közlekedés
A tervezett feltáróutak szabályozási szélessége lehetőséget ad járdák, gyalogutak, és kerékpárutak
elhelyezésére is. A tervezett kerékpárutak a Külső-Kádártai út mentén meglévő, és a 8-82-es utakat
összekötő gyűjtőút mellé javasolt új kerékpárutakhoz kapcsolódhatnak.
Parkolás
A területen a jelenlegi kialakításhoz képest jelentős parkoló-fejlesztés történik majd. A parkolóterületek tervezésénél az egyértelmű elérés és a gyors ürítés volt a cél. Elhatárolt területen lesz
biztosítva a VIP vendégek parkolója, és szintén külön szektort kap a vendégszurkoló parkoló, amelyben
a vendégszurkolói buszoknak is lesz kijelölt parkolóhelyük. Fontos fejlesztési elemként jelenik meg a
parkolás-irányítási rendszer, amely a parkolók ki és belépési pontjain mért járműmozgások alapján az
egyes parkoló-területek foglaltsági arányát mutatja majd a területre érkező útszakaszok mellé
kihelyezett dinamikus táblákon, tájékoztatva és irányítva ezzel a gépjárművel érkező szurkolókat. A
területre busszal érkező szurkolók ki- és beszállása a jelenlegi parkoló-területen már meglévő
buszmegállóban történhet. Az utasok kiszállását követően a buszok a dél-keleti parkoló-területen
kialakított busztárolóban várakozhatnak, majd a rendezvény végén visszatérhetnek az utasokért.
Az OTÉK előírásai szerint „Meglévő építmények bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása
esetében - ... - csak a bővítésből, az átalakításból, vagy az új rendeltetésből eredő többlet gépjármű
elhelyezéséről kell gondoskodni, a meglévők megtartása mellett”. Ezt figyelembe véve az Aréna
tervezett 8470 fős nézőszámából 3293 fő után kell új parkolókat létesíteni, ami 659db
személygépkocsi, és 16db autóbusz parkolót jelent. Az adatszolgáltatás szerinti tervezett 1595db
személygépkocsi parkoló (719db meglévő + 876db új) megfelelő. A tervezett autóbusz parkoló (15db
meglévő + 4db új) viszont kevés.

Pannonterv- Veszprém Kft javaslata

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.

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

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ
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

Veszprém 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,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 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) bekezdés c) pontja szerint lefolytatott
tárgyalásos eljárással érintett 1.§; 2. §; és 3. § (2), (3) bekezdése tekintetében 29/A § (5)
c) pontjában és a 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
- Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály
-

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

-

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi, vízgazdálkodási szakterület)

-

Országos Vízügyi Főigazgatóság

-

Közép - Dunántúli Vízügyi Igazgatóság

-

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (polgári védelem)

-

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és
Járványügyi Osztály

-

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály

-

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság Útügyi és Hajózási Hivatal

-

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal

-

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési,
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály

-

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

-

Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztály

-

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály
Erdészeti Osztály

-

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály

-

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság

-

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály

-

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

-

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi
Osztály

-

Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész

-

Veszprém Megyei Önkormányzat

véleményének kikérésével és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a
következőket rendeli el:
1.§

A HÉSZ 2. melléklete Szabályozási Terv a tervezési területre vonatkozóan az N-23,
O-23, O-24 tervlapok helyébe e rendelet 1. mellékletét képező tervlap lép.

2.§

E rendelet 2019. ………-án lép hatályba.

Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2019. (…….) önkormányzati rendelete 1. melléklete:

