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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
a) 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
záportározó mű 0213/42 hrsz-ú ingatlanon
történő
kialakítását
biztosító
településrendezési tervmódosítás
A módosítás célja
A Modern Városok Program keretében épülő sportcélú beruházások között szerepel a városi uszoda
megvalósítása is. A Kormány a beruházások megvalósításhoz nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszt
biztosított.
A városi Sportuszoda fejlesztése csapadékvíz közműhálózatának kiépítése érdekében szükséges a 0213/42
hrsz-ú ingatlanon egy záportározó mű kialakítása. Az érintett ingatlan magántulajdonban van, kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági területfelhasználásban.
A létesítmény megvalósításához szükséges a terület övezetének módosítása, hogy azt az önkormányzat ki
tudja sajátítani.
A beruházás Veszprém közigazgatási területét érinti. A 8-as és 82-es út közötti átkötés melletti területek
fejlesztésével, az Aréna bővítésével, új Jégcsarnok és Uszoda építésével Veszprém városának jelentős
fejlesztései valósulhatnak meg.
A tárgyi építések és a hozzájuk kapcsolódó közlekedési fejlesztések kiemelt állami beruházások, így a
„településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 32. § (6) bekezdés a) pontja alapján lehetőség van a tárgyalásos
eljárás lebonyolítására. Az eljárás menetét a 42.§ szabályozza.

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

MEGALAPOZÓ

VIZSGÁLATI

HELYZETFELTÁRÁS, ELEMZÉS, ÉRTÉKELÉS

MUNKARÉSZEK

1. VÁROSRENDEZÉSI VIZSGÁLATOK
1.1. Területrendezési tervekkel való összefüggések
1.1.1. Az Országos Területrendezési Terv
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. Tv.
(továbbiakban: Tv.) 2. számú melléklete az „Ország Szerkezeti Terve” c. tervlap az érintett ingatlan
területét a települési térség kategóriába sorolja.
A Tv. ételmező rendelkezései szerint a települési
terület: a település belterülete, valamint az ahhoz
csatlakozó beépítésre szánt terület.
A Tv. 10.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében a
települési térség területének legalább 90%-át
települési térségbe kell sorolni.
A települési területfelhasználási egységek kijelölése
során a Tv. 11.§ d) pontja alapján a települési
térség
területén
bármely
települési
területfelhasználási egység kijelölhető.
A tervezési terület beépítésre szánt terület, mely a
módosítás következtében beépítésre nem szánt
területté módosulna. Ennek következtében nem
vonatkoznak rá a Tv. új beépítésre szánt terület
kijelölésére vonatkozó szabályai.
A Trtv. 3. melléklete, az Országos Övezeti Terv tervlapjai szerint az alábbi érintettségek állnak fenn:
3/1. melléklet: Az ökológiai hálózat magterülete
övezetének, az ökológiai hálózat ökológiai
folyosója övezetének és az ökológiai hálózat
pufferterületének övezeti tervlapja.
A tervlap alapján a tervezési területet nem érinti
egyik övezet sem.

3/2. melléklet: Kiváló termőhelyi
szántók övezetének tervlapja.

adottságú

A tervlap alapján a tervezési területet a kiváló
termőhelyi adottságú szántók övezetével nem
érintett.

3/3. melléklet: Erdők övezetének tervlapja.
A tervlap alapján a tervezési területet az erdők
övezetével nem érintett.

3/4. melléklet: Világörökségi és világörökségi
várományos területek övezete.
A tervlap alapján a tervezési területet a
világörökségi és világörökségi várományos terület
övezetével nem érintett.

3/5. melléklet: Honvédelmi és katonai célú terület
övezete.
A tervlap alapján a tervezési terület a honvédelmi és
katonai célú terület övezete által érintett.
A 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.
A honvédelmi és katonai célú terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. A lehatárolt területet 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 fenti területfelhasználási egység kijelölésének módosítása csak a honvédelemért felelős miniszter
hozzájárulásával lehetséges.
1.1.2. A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
9/2019. (VI. 14.) MvM rendeletben megállapított övezetek:
1. melléklet: Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
A tervlap alapján a tervezési területet nem érinti a jó
termőhelyi adottságú szántók övezete.
.

2. melléklet: Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
A tervlap alapján a tervezési területet nem érinti az
erdőtelepítésre javasolt terület övezete.
.

3. melléklet: Tájképvédelmi terület övezete
A tervlap alapján a tervezési terület a terület a
tájképvédelmi terület övezete által érintett.
Tájképvédelmi terület övezete: amelybe a természeti
adottságok, rendszerek, valamint az emberi
tevékenység kölcsönhatása, változása következtében
kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a táj
látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett
fontosságú,
megőrzésre
érdemes
esztétikai
jellemzőkkel bírnak.
A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a
tájképi egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a településkép védelméről szóló törvény vagy
annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – meg kell
határozni:
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi
szabályait,
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti
településképi rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi
követelményeket.
A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell
megvalósítani.

4. melléklet: Vízminőség-védelmi terület övezete
A tervlap alapján a tervezési terület a terület a
vízminőség-védelmi terület övezete által érintett.
Vízminőség-védelmi terület övezete: a felszíni és
felszín alatti vizek, az emberi fogyasztásra, használatra
szánt vizek és a vízkivételi művek, továbbá a halak
életfeltételeinek biztosítása érdekében kijelölt vizek
megóvását szolgáló védelem alatt álló területek
tartoznak.
A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó
települések településrendezési eszközeinek készítése
során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett
területeket.
A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési
szabályzatban kell megállapítani.
A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
5. melléklet: Nagyvízi meder övezete
A tervlap alapján a tervezési területet nem érinti a
nagyvízi meder övezete.
.

6. melléklet: VTT-tározók övezete
A tervlap alapján a tervezési területet nem érinti a VTTtározók övezete.
.

1.1.3. Veszprém Megye Területrendezési Terve
Veszprém Megye Területrendezési Tervét (továbbiakban: VMTrT) Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 15/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendeletével került jóváhagyásra.

2. melléklet: Térségi szerkezeti terv
A VMTrT Térségi szerkezeti tervlapja (2. számú
melléklet) szerint a vizsgált ingatlan települési
térségbe tartozik. A VMTrT a települési térségre, mint
országos övezetre nem határoz meg külön előírásokat.
Az országos övezetre vonatkozó előírásokat a
területrendezési törvény és a területrendezésért
felelős miniszternek a területrendezési tervek
készítésének
és
alkalmazásának
kiegészítő
szabályozásáról szóló rendelete állapítja meg.

A VMTrT 3. mellékletét képző övezeti tervlapjai szerint az alábbi érintettségek állnak fenn:

3/4. melléklet: Tájképvédelmi terület övezete.
A tervezési területet érinti a tájképvédelmi terület
övezete. A VMTrT a táképvédelmi terület övezetére,
mint országos övezetre nem határoz meg külön
előírásokat. Az országos övezetre vonatkozó
előírásokat a területrendezési törvény és a
területrendezésért
felelős
miniszternek
a
területrendezési
tervek
készítésének
és
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
rendelete állapítja meg.

3/6. melléklet: Vízminőség-védelmi terület övezete.
A tervezési területet érinti a tájképvédelmi terület
övezete. A VMTrT a táképvédelmi terület övezetére,
mint országos övezetre nem határoz meg külön
előírásokat. Az országos övezetre vonatkozó
előírásokat a területrendezési törvény és a
területrendezésért
felelős
miniszternek
a
területrendezési
tervek
készítésének
és
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
rendelete állapítja meg.

3/8. melléklet: Honvédelmi és katonai célú terület
övezete.
A tervezési területet érinti a honvédelmi és katonai
célú terület országos övezete. A VMTrT az országos
övezetre nem határoz meg külön előírásokat, azokat a
területrendezési törvény és a területrendezésért
felelős miniszternek a területrendezési tervek
készítésének
és
alkalmazásának
kiegészítő
szabályozásáról szóló rendelete állapítja meg.

3/9. melléklet: Ásványi nyersanyagvagyon övezete.
A
tervezési
területet
érinti
az
ásványi
nyersanyagvagyon terület megyei övezete. A VMTrT az
megyei övezetre nem határoz meg külön előírásokat,
azokat a területrendezésért felelős miniszternek a
területrendezési
tervek
készítésének
és
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
rendelete állapítja meg.

3/12.1. melléklet: Gazdaságfejlesztés
támogatott célterületeinek övezete.

kiemelten

Az övezetre vonatkozó előírások:
Az övezethez tartozó települések településrendezési
eszközei készítése során azokon a kereskedelmi-,
szolgáltató
gazdasági
besorolású
területeken,
amelyeket a helyi önkormányzat a településfejlesztési
koncepcióban és/vagy az integrált településfejlesztési
stratégiában „kiemelt fejlesztési terület”-té minősít az
építési telek megengedett legnagyobb beépítettsége
10%-al lehet magasabb, mint az az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló
kormányrendelet (OTÉK) 2. számú melléklet szerinti
érték.
Az új beépítésre szánt terület kijelölése nem érintheti az ökológiai hálózat magterülete, az ökológiai
folyosójának övezete, a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, az erdök övezete, a vízminőségvédelmi terület övezete, valamint a nagyvízi meder övezete által érintett területeket.

3/12.2. melléklet: Innovációs-technológiai fejlesztés
kiemelten támogatott célterületeinek övezete.
Az övezetre vonatkozó előírások:
Az övezethez tartozó települések településrendezési
eszközei készítése során az innovációs-technológiai
fejlesztés céljára kijelölt kereskedelmi-, szolgáltató
gazdasági besorolású területeken, amelyeket a helyi
önkormányzat a településfejlesztési koncepcióban
és/vagy az integrált településfejlesztési stratégiában
„fejlesztési terület”-té minősít az építési telek
megengedett legnagyobb beépítettsége 10%-al lehet
magasabb, mint az az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló kormányrendelet
(OTÉK) 2. számú melléklet szerinti érték.
Az új beépítésre szánt terület kijelölése nem érintheti az ökológiai hálózat magterülete, az ökológiai
folyosójának övezete, a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, az erdök övezete, a vízminőségvédelmi terület övezete, valamint a nagyvízi meder övezete által érintett területeket.
3/12.3.
melléklet:
Karsztvíz
veszélyeztetett települések övezete.

emelkedéssel

Az övezetre vonatkozó előírások:
Az érintett települések településrendezési eszközeiben
a vízügyi adatszolgáltatás vagy szakvélemény alapján
kell meghatározni az egyes karsztvíz emelkedéssel
veszélyeztetett területeket, továbbá szabályozni a
vízkár elleni védelem növelését.
A fentiekre ki kell térni a településrendezési eszközök
alátámasztó munkarészeiben is.

3/12.4. melléklet: Turisztikai fejlesztések kiemelten
támogatott célterületeinek övezete.
Az övezetre vonatkozó előírások:
Az övezet által érintett települések területén
turisztikai-, rekreációs célú beépítésre szánt és
beépítésre
nem
szánt
különleges
terület
területfelhasználási egység akkor jelölhető ki, ha az új
terület kijelölése nem érinti a védelmi övezetekkel
lehatárolt
területeket
(az
ökológiai
hálózat
magterülete, az ökológiai folyosójának övezete, a
kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, az erdök
övezete, a vízminőség-védelmi terület övezete,
valamint a nagyvízi meder övezete) által érintett
területeket és nem ellentétes más jogszabály
előírásaival.
Az övezettel érintett települések településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési
stratégiája, valamint településrendezési eszközei készítése, felülvizsgálata, valamint módosítása során
biztosítani kell a vonalas nyomvonalak (kerékpárutak, túraútvonalak folytonosságát.
A környezeti állapot megőrzésé érdekében a térségi övezetbe tartozó települések településrendezési
eszközeinek készítése során a rekreációs célú területeken indokolt csendes övezet kijelölése.

3/12.5. melléklet: Veszprém megye várostérségeinek
övezete.
Az övezetre vonatkozó előírások:
Veszprém megye egyes várostérségei lehatárolását a
hatályos
Veszprém
Megyei
Területfejlesztési
Koncepcióban a megyei önkormányzat közgyűlése
határozta meg.
Településrendezési eszközöket és településfejlesztési
dokumentumokat az adott várostérségre kitekintéssel
kell előkészítési.

3/12.6. melléklet: Az „Európa kulturális fővárosa
Veszprém 2023” program érdekében együttműködő
térség települések övezete.
Az övezetre vonatkozó előírások:

„Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program
érdekében együttműködő térség települések övezete.

Az alövezethez tartozó települések körét az „Európa
kulturális fővárosa Veszprém 2023” program
érdekében
önkéntesen
együttműködő
térség
települései alkotják.
Az övezet által érintett
települések az „Európa kulturális fővárosa Veszprém
2023” program sikere érdekében középtávú
településfejlesztési dokumentumaik tartalmát – a
térség egésze fejlesztése, a területi potenciálok
sokoldalú kihasználása, illetve a párhuzamosságok
kiküszöbölése érdekében – hangolják össze.

1.2. Hatályos településrendezési eszközök bemutatása
1.2.1. Településszerkezeti Terv (TSZT)
Területfelhasználás szerkezeti tervlapja
Veszprém MJV hatályos Településszerkezeti Terve - 213/2017.(IX.28.) – a 0213/42 hrsz.-ú ingatlant
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) területfelhasználási övezetbe sorolja.
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Kisvárosias lakóterület
Kertvárosias lakóterület
Intézményterület vegyes terület
Településközpont vegyes terület
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Közúti közlekedési terület
Közpark, közkert
Gazdasági Erdőterület
Általános mezőgazdasági terület
Különleges, beépítésre nem szánt rekreációs
terület

EGYÉB ELEMEK
Meglévő belterület határa

A Településszerkezeti Tervet jóváhagyó 213/2017. (IX.28.) határozat 1. sz. melléklete alapján a
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) elsősorban környezetre jelentős hatást nem
gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. Önálló lakó rendeltetésű̋ épület
nem helyezhető̋ el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos és a személyzet
számára szolgáló lakás kialakítható.
Szerkezeti tervlap - közlekedés
A településszerkezeti terv közlekedési szerkezeti tervlapja a tervezési helyszín közvetlenül nem érinti.
Annak közelében azonban városi (helyi) kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére tesz javaslatot,
valamint jelölésre kerül a 8-as és 82-es utak közötti összekötés.
JÓVÁHAGYANDÓ ELEMEK
Országos I. rendű főút
Országos II. rendű főút, belterületi I. és II. rendű főút
Tervezett országos mellékút
Meglévő országos- és térségi jelentőségű kerékpáros
infrastruktúra
Fontosabb körforgalmi csomópont
Tervezett jelentős P+R parkoló (min. férőhely-számmal)
Autóbusz-állomás, forduló
Helikopterállomás

TÁJÉKOZTATÓ ELEMEK
Meglévő belterület határa

Szerkezeti tervlap – művi értékvédelmi, örökségvédelmi, táji- és természetvédelmi elemek
Az értékvédelmi tervlap nem tartalmaz a területre vonatkozóan érdemleges megállapításokat.
Szerkezeti tervlap – védelmi, korlátozási területek
A védelmi és korlátozási területek szerkezeti tervlapja alapján a vizsgált terület tájképvédelmi
övezetbe esik, közvetlenül érinti a 6 bár nagyközépnyomású földgáz gerincelosztó vezeték biztonsági
övezet. A területen halad keresztül a 120 kV-os villamosenergia főelosztó légvezetékes hálózat
biztonsági övezete, valamint közelében fog elhaladni a tervezett távhő gerincvezeték. A tervezési
területen átlagosnál jobb minőségű termőföld található. A vizsgált terület a Veszprémi vízbázis
hidrogeológiai C védőterületén belülre esik.
VÉDELEMMEL ÉS KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK
Víztermelő kút hidrogeológiai „B” védőterülete
120 kV-os villamosenergia főelosztó légvezetékes hálózat
biztonsági övezete
6 bár nagyközépnyomású földgáz
gerincelosztó vezeték biztonsági övezete)
Országos Erdőállomány Adattár szerinti
közjóléti elsődleges rendeltetésű erdőterület
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
Átlagosnál jobb minőségű termőföld

TÁJÉKOZTATÓ ELEMEK
Meglévő belterület határa

Tervezett távhő gerincvezeték

1.2.2. Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) és Szabályozási Terv (SZT)
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.
Helyi Építési Szabályzat
A 0213/42 hrsz.-ú ingatlan Gksz-26 jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetbe tartozik. A
területen a HÉSZ és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelettel jóváhagyott Országos Településrendezési
és Építési Követelmények (OTÉK) előírásai együttesen érvényesek.
Az Gksz-26 jelű övezetre vonatkozó HÉSZ előírások:
Általános előírások
32.§ (2) 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.
(3) A területen elhelyezhető:
a) nem zavaró hatású gazdasági,
b) igazgatási, egyéb iroda,
c) sport,
d) parkolóház, üzemanyagtöltő,
e) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális,
f) egyéb közösségi szórakoztató
rendeltetésű épület.
Övezetre vonatkozó beépítési paraméterek (HÉSZ 1. melléklet 7. pont)
Építési
övezet
jele

Gksz-26

Beépítési Kialakítható
mód
legkisebb
telek
terület
(m2)
SZ

3000

A
beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke
(%)
40

Az épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke
(m)
25

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)
25

Kialakítandó telek
legkisebb
szélessége mélysége
(m)
(m)
-

-

Szabályozási tervlap:
A szabályozási tervlap az 0213/42 hrsz.-ú ingatlanon fekvő, az egyik, 2019-es módosítás során
kiszabályozott tömbfeltáró út és az észak-keleti telekhatár közé eső tervezési területet kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági területként (Gksz-26) jelöli. A szabályozási tervlap emellett a vizsgált területen
áthúzódó gázvezeték védőtávolságát, a telek északi határa mentén egyéb védőterületet, védősávot,
védőtávolság határát jelöli.
SZABÁLYOZÁS ALAPELEMEI
Szabályozási vonal
Építési övezet, övezet határa
Építési övezet, övezet jele
Szerkezeti jelentőségű közúti
közlekedési közterület

VÉDELEM, KORLÁTOZÁS,
KÖTELEZETTSÉG

Tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület

EGYÉB KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK
Víztermelő kút hidrogeológiai B
védőterülete
Nagyfeszültségű légvezeték
védőtávolsága
Gázvezeték védőtávolsága
Egyéb védőterület, védősáv,
védőtávolság határa

TÁJÉKOZTATÓ ELEMEK

Kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület (Gksz)
Védelmi erdőterület (Ev)

1.2.3. Településképi rendelet (Tr.)
A településkép védelméről szóló 23/2017. (IX.28.) számú önkormányzati rendelet 3. melléklete a tervezési
területet a gazdasági, szolgáltató területbe sorolja. A Tr. 5.§-a az építmények, épületek anyaghasználatára
vonatkozóan az alábbi általános egyedi építészeti követelményeket határozza meg:


Új épületek külső megjelenésében és látványában domináns anyagok fajtáját, minőségét, színvilágát a
korszerű igények és a környezet arculatához való illeszkedés együttes figyelembevételével kell
meghatározni.



Törekedni kell az épületek külső felületeinek meghatározásakor az egyes anyagokra jellemző,
természetes hatású színek használatára, kerülni kell a nagy felületeken megjelenő, rikító, a
településképben bántóan harsányan megjelenő építészeti- és színezési megoldásokat.



Az üzletportálokat, cégtáblákat, feliratokat, előtetőket, nyílászáró-rácsokat, egyéb díszítéseket,
berendezéseket az egész épület tömegformájához, homlokzati jellegéhez, építészeti
részletmegoldásaihoz illeszkedő formai megoldásokkal, anyaghasználattal és színezéssel kell
kialakítani.



Abban az esetben, ha az adott településkarakterben a jellemző karaktertől eltérő beépítés, épület,
épületegyüttes található, úgy a Helyi Építési Szabályzatban szereplő építési övezetre vonatkozó
előírásokat kell mérvadónak tekinteni, oly módon, hogy a tervezett fejlesztés az adott
településkarakterbe illeszkedjen.

Továbbá a következő korlátozásokat rögzíti:


Épületek, építmények homlokzatán, homlokzati üvegfelületein, nyílászáróin színes öntapadó fólia sem
a belső, sem a külső oldalon látható módon nem helyezhető el, kivéve az áttetsző savmaratott, opál,
vagy csiszolt üveg hatású monokróm fóliát, amely kizárólag az üvegfelületek belső oldalára erősíthető
fel.



Mobil házat, valamint konténer szerkezetű, modul rendszerű vagy építési rendszerű, tartós használatú
épületegyüttest, épületet a műemléki és helyi védett területeken tilos elhelyezni.

A Tr. 17. - 18.§-ai a gazdasági, szolgáltató területekre az alábbi területi – és egyedi építészeti követelményeket
definiálja:


A tornyok és toronyjellegű technológiai építmények építménymagassága kivételesen meghaladhatja
az építési övezetben megengedett épületmagasságot, de helyüket, méreteiket és formájukat úgy kell
meghatározni, hogy azok illeszkedjenek a környezet (a környező épületek, az utcakép, a várossziluett,
a növényzet, a domborzat, a táj) adottságaihoz,



Környezetéből kiugró, 10 m-nél magasabb építmény vagy műtárgy elhelyezését környezetbe
illeszkedést igazoló látványtervvel kell alátámasztani.



Tömör kerítés nem létesíthető, csak átlátható, alacsony lábazatú, vagy lábazat nélküli kerítés
létesíthető.



Az építmények, épületek tömegformálásának, homlokzatképzésének, anyaghasználatának,
részletmegoldásainak illeszkedniük kell az építési övezetben, illetőleg övezetben, tömbben, utcában,
szűkebb környezetben, illetőleg tájban kialakult megoldásokhoz.



200 m-nél hosszabb épület csak technológiai igénnyel alátámasztva építhető.



200 m-nél hosszabb homlokzatokat építészeti elemekkel tagolni kell.



Épületek 200 m2-nél nagyobb homlokzati felületeinek egyhangúságát előtetőkkel, síkból kilépő
negatív, vagy pozitív tagozatokkal, anyagváltással, különböző textúrák használatával oldani kell.



Épület tetején épületgépészeti kültéri egységek, csoportosított elrendezésben, takaró szerkezet által
rejtve helyezhetők el.



Az épületek színezésénél kerülni kell az erőteljes és harsány megoldásokat, az élénk színezés csak
kisebb homlokzati felületeken, kiegészítő elemeken alkalmazható.



A telek oldal- és hátsó telekhatárai mentén háromszintű takaró növényzetet kell telepíteni.



A legkisebb zöldfelület kialakítása során minimális követelmény, hogy a zöldfelület területének
minden megkezdett 100 m2-ére:
o legalább 1 db nagy vagy közepes lombtömeget növesztő lombos fa és
o legalább 35 db lombhullató vagy örökzöld cserje és
o a további nem burkolt felületet gyep vagy talajtakaró növényzet fedjen.

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
2. Településrendezési javaslat
2.1. A záportározó létrehozásának igénye
Aréna bővítésének lehetősége valamint új jégcsarnok és Uszoda építése a tavalyi évben merült fel.
Célja volt, hogy alkalmassá váljon Európa Bajnokság csoportmérkőzéseinek megrendezésére, és
ehhez az Aréna részéről legalább 8.000 ülőhelyes kapacitás kell. A nézőtéri befogadóképesség
növelésével együtt járt 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 lesz, továbbá egy gyakorló / munkacsarnok
megépítése is felmerült, amely közvetlenül kapcsolódik majd az Arénához, s annak állandó
használatú öltözőblokkjához.
Az Aréna bővítésével, új Jégcsarnok és Uszoda építésével Veszprém városának jelentős fejlesztései
valósulhatnak meg.

Pannonterv Veszprém Kft kivitelezési dokumentációjának kivonata

A komplexum tervezése kapcsán bizonyosságot nyert, hogy a városi Sportuszoda fejlesztése
csapadékvíz közműhálózatának kiépítése érdekében szükséges egy minimum 2550m3-es
záportározó kiépítése, amit nem tudnak az érintett ingatlanon belül biztosítani. A záportározó mű
létrehozása a 0213/42 hrsz-ú ingatlanon tud megvalósulni. Az érintett ingatlan magántulajdonban
van, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfelhasználásban.

2.2. Szabályozási javaslat
A tervezési cél megvalósítása érdekében a jelenlegi Gksz-26 jelű, gazdasági, kereskedelmiszolgáltató terület építési övezetet V-05 Vízgazdálkodási terület, azon belül Vízjárta, valamint
fakadóvizek által veszélyeztetett területek elnevezésű övezetbe javasolt sorolni. A HÉSz 76.§-a
szerint a V-05 jelű „övezetbe a természetes eredetű és a mesterséges kialakítású vízjárta területek,
időszakosan elöntésre kerülő területek tartoznak."
További előírások erre az övezetre vonatkozóan a 71.§ (2),(4) és az 1. melléklet szerint
-A területen építményt elhelyezni nem lehet.
- „Folyó- és állóvizek, valamint csatornák partfenntartási munkálatai céljából a fenntartó részére az
akadálytalan hozzáférést a tulajdonosnak biztosítania kell, és a karbantartási munkálatokat tűrnie
kell.”

Jelenleg hatályos állapot

Tervezett állapot

2.3.Településszerkezeti Terv módosítása
A településszerkezeti tervlapon a jelenlegi Gksz- kereskedelmi szolgáltató, gazdasági terület
területfelhasználás módosítása szükséges V- Vízgazdálkodási területbe.
(Területhasználat területének változása: A V-05-be került telekrész 6093 m2. A TSzT útfelezése miatt
további 1484 m2 került V területfelhasználási egységbe, így a V növekménye összesen 7577m2 a Gksz
terhére.)

Jelenleg hatályos állapot

Tervezett állapot

2.4. 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.

2.5.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, tehát a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások
alapján a biológiai aktivitásérték szinten tartás igazolása nem szükséges. (A BIA érték
mindenképpen kedvező irányba változik.)

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
……./2020. (…) 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 213/2017.(IX.28.) határozatával elfogadott Veszprém Megyei Jogú Város Településszerkezeti
Terv 4. melléklet 3.3. a település területi mérlege táblázatának Gazdasági kereskedelmi
szolgáltató terület sorában a terület nagyságát 0,76ha-ral csökkentve, és a Vízgazdálkodási
területét 0,76 hektárral növelve módosítja.
3. A Településszerkezeti Terv módosítása 2020. …-én lép hatályba.
4. A Közgyűlés felkéri a főépítészt, hogy a módosításokat a Településszerkezeti Terven vezettesse
át.
Határidő: 2020. …….
Felelős: Horváth Gábor főépítész
Veszprém, 2020. …
Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Dancs Judit s.k.
jegyző

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020. (…) határozata

1.melléklet

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének
…/2020. (…) 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 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 Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2017. (IX.28.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 2. melléklete Szabályozási Terv a
tervezési területre vonatkozóan az O-23 és O-24 tervlapok helyébe e rendelet 1.
mellékletét képező tervlapok lépnek.

2.§

E rendelet 2020. ………-án lép hatályba.

Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Dancs Judit s.k.
jegyző

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020.(….) önkormányzati rendelete

1. melléklete

