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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) c) pontja alapján.
A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása
c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás
megvalósítása miatt indokolt.
A dokumentáció készítéséhez szükséges földhivatali alaptérképeket az Önkormányzat biztosította.

Veszprém, volt 1945/54, 1950/7 és 1950/9 hrsz.ú ingatlanokat érintő település-rendezési tervmódosítás
A módosítás célja
A Beurer-Hungaria Kft. a tulajdonában lévő, 1945/54 és 1950/7 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan
rendezési terv-módosítási kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz. Mindkét ingatlan a BeurerHungária Kft. tulajdonában van és a két telket telekalakítási eljárással szeretnék egyesíteni annak
érdekében, hogy fejlesztéseiket megvalósíthassák. Két telket abban az esetben lehet telekalakítási
eljárással összevonni, amennyiben a rendezési tervi övezeti besorolásuk azonos. A kérelemmel
érintett két telek övezeti besorolása jelenleg nem azonos, így a telekegyesítéshez szükség van a
településrendezési terv előírásainak módosítására. Az érintett ingatlanok közvetlen szomszédságban
vannak az 1950/9 hrsz-ú ingatlannal, amely idegen tulajdonban van. Kizárólag egy telket érintően nem
lehet a településrendezési eszközöket módosítani, csak a teljes telektömböt érintően, viszont zárvány
telek sem alakulhat ki. Ezért jelen esetben szükséges a módosítás kiterjesztése a szomszédos 1950/9
hrsz-ú idegen tulajdonú ingatlanra is. A tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatukban támogatták a
módosítás elindítását.

Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése 175/2020 (VI.26.) határozatában hozzájárult a kért módosításhoz és
egyben a tervezett beruházással érintett ingatlanok területét kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

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 belterület, illetve beépítésre
szánt terület, így 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:
3/4. melléklet: Világörökségi
várományos területek övezete.

és

világörökségi

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 területet nem érinti a
tájképvédelmi terület övezete.

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
VTT-tározók 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: 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:
3/6. melléklet: Vízminőség-védelmi terület övezete.
A tervezési területet érinti a vízminőség-védelmi
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 kiemelten
támogatott célterületeinek övezete.
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. Településfejlesztési Koncepció és hatályos településrendezési eszközök vizsgálat, megfelelés
Jelen településrendezési tervmódosítás a területfejlesztési dokumentumokkal nem ellentétes, a
Településfejlesztési koncepció, valamint az Integrált Településfejlesztési stratégia vonatkozó
elképzeléseinek az alábbiak szerint megfelel.
1.2.1. A terület Településfejlesztési Koncepcióban (TFK) meghatározott helyzete
A város központjától északra-nyugatra fekvő területet az Északi Iparterület részét képezi. Adottságai
alapján alapvetően innovatív iparfejlesztés potenciális térségeként fejlődhet tovább. A koncepció a
kiegyensúlyozott térszerkezet fejlesztése érdekében a belső tartalékterületek, belső fekvésű
barnamezős területek fejlesztését részesíti előnyben. Ehhez a szemponthoz illeszkedik a tervezett
módosítás is, mely a 1950/7 hrsz.-ú ingatlant kívánja feltárni és fejleszthetővé tenni.

1.2.2. Településszerkezeti Terv (TSZT)
Területfelhasználás szerkezeti tervlapja
A 213/2017.(IX.28.)sz. határozattal elfogadott Veszprém MJV hatályos Településszerkezeti Terve - a
vizsgált területet ipari területbe (Gip) sorolja.

A módosítással érintett ingatlanok (1945/54, 1950/7 és 1950/9) a módosítást követően továbbra is az
ipari területbe fognak tartozni. A Településszerkezeti Tervet jóváhagyó 213/2017. (IX.28.) határozata
1. sz. melléklete alapján:
 az Ipari terület (Gip): olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek
más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el. Az ipari terület az OTÉK rendelkezései
alapján lehet környezetre jelentős hatást gyakorló terület és egyéb terület, melyek közül
Veszprémben csak az utóbbi van. Az egyéb ipari terület elsősorban az ipar, az
energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei elhelyezésére szolgál. Az egyéb ipari
gazdasági területen a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a
személyzet számára szolgáló lakások helyezhetők el, önálló lakó rendeltetésű épület nem
helyezhető el. A meglevő hulladékudvarok is ebbe a területfelhasználási kategóriába kerültek.
Az OTÉK 10. §-a lehetővé teszi, hogy az egyes építési övezetekben vagy övezetekben az övezet sajátos
használatának megfelelő, a fentiek szerinti rendeltetéseken kívül más is létesüljön, de csak olyan egyéb
funkció engedhető meg, amely használata során a terület sajátos használatát nem korlátozza, vagy
attól nem igényel védelmet, és az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a
rendeltetése szerinti külön jogszabályi előírásoknak megfelel.
Szerkezeti tervlap - közlekedés
A településszerkezeti terv közlekedési szerkezeti tervlapja a tervezési helyszínt közvetlenül nem érinti.
Ugyanakkor elmondható, hogy annak környezetében több helyi gyűjtőút és körforgalmi csomópont
került betervezésre az Északi Iparterület feltárása és gyorsabb megközelíthetőségének biztosítása
érdekében.

Szerkezeti tervlap – művi értékvédelmi, örökségvédelmi, táji- és természetvédelmi elemek
A településszerkezeti terv művi értékvédelmi, örökségvédelmi, táji- és természetvédelmi elemek
tervlapja alapján a tervezési területet nem érintik sem országos, sem helyi művi értékvédelmi
területek, továbbá nemzetközi, országos, valamint helyi táj- és természetvédelmi területek sem.

Szerkezeti tervlap – védelmi, korlátozási területek
A településszerkezeti terv védelmi, korlátozási területek tervlapja nem érinti a tervezési területet,
ugyanakkor az Ipar utca, valamint Párna utca felőli határa mellett húzódik a 6 bar nagyközépnyomású
földgáz gerincelosztó vezeték biztonsági övezete.

1.2.3. 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 HÉSZ és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelettel jóváhagyott Országos Településrendezési és Építési
Követelmények (OTÉK) előírásai együttesen érvényesek a területen. A módosítással érintett 1945/54
hrsz.-ú ingatlanra az ipari terület, Gip-13 jelű övezetére vonatkozó HÉSZ előírások érvényesek jelenleg:
Általános előírások
34.§ (1) Az ipari terület az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási építmények
elhelyezésére szolgáló egyéb ipari gazdasági terület.
...
(3) A területen elhelyezhető:
a) ipari, kereskedelmi és nem zavaró hatású gazdasági,
b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül legfeljebb 1 db a tulajdonos, a használó és
a személyzet számára szolgáló lakó,
c) oktatási, egészségügyi és szociális,
d) üzemanyagtöltő
rendeltetésű̋ épület.

Övezetre vonatkozó beépítési paraméterek (HÉSZ 1. melléklet 8. pont)
Építési
övezet
jele

Gip-13

Beépítési Kialakítható
mód
legkisebb
telek
terület
(m2)
SZ

8000

A
beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke
(%)

Az épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke
(m)

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

50

12,5

30

Kialakítandó telek
legkisebb
szélessége mélysége
(m)
(m)

35

45

A módosítás által érintett 1950/7 és 1950/9 hrsz.-ú ingatlanokra az ipari terület, Gip-08 jelű övezetére
vonatkozó HÉSZ előírások érvényesek jelenleg:
Általános előírások
34.§ (1) Az ipari terület az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási építmények
elhelyezésére szolgáló egyéb ipari gazdasági terület.
...
(3) A területen elhelyezhető:
a) ipari, kereskedelmi és nem zavaró hatású gazdasági,
b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül legfeljebb 1 db a tulajdonos, a használó és
a személyzet számára szolgáló lakó,
c) oktatási, egészségügyi és szociális,
d) üzemanyagtöltő
rendeltetésű̋ épület.
Övezetre vonatkozó beépítési paraméterek (HÉSZ 1. melléklet 8. pont)
Építési
övezet
jele

Gip-08

Beépítési Kialakítható
mód
legkisebb
telek
terület
(m2)
SZ

5000

A
beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke
(%)
35

Az épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke
(m)
10,5

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)
30

Kialakítandó telek
legkisebb
szélessége mélysége
(m)
(m)
45

50

Szabályozási tervlap:
Összhangban a Helyi Építési Szabályzattal a Szabályozási Tervlap 1950/7 és 1950/9 hrsz.-ú ingatlanokat
a Gip-08, a 1945/54 hrsz.-ú ingatlant pedig a Gip-13 övezetbe sorolja. Az ingatlanok a „B” és „C”
hidrogeológiai terület védőövezetén belül találhatók.

1.2.4. 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. 6.§-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.

2. HELYSZÍNI VIZSGÁLATOK
2.1. Tulajdon-, és beépíthetőség vizsgálat
A tulajdoni vizsgálat az Önkormányzattól kapott adatszolgáltatás alapján a 2020. júliusi adatok szerint történt.
A módosítással érintett terület tulajdonviszonyok tekintetében az 1945/54 illetve 1950/7 hrsz.ú ingatlanok
ugyan azon gazdasági szervezet tulajdonában állnak, a 1950/9 hrsz.-ú ingatlant pedig magánszemélyek
birtokolják. A használat tekintetében 1945/54 hrsz.-ú ingatlan a természetbeni állapttal megegyezően kivett
telephelyként van nyilvántartva, melyen 4 épület található. Az 1950/7 hrsz.-ú ingatlan kivett beépítetlen terület,
az 1950/9 hrsz.-ú telek pedig legelő. Vezetékjog csak az 1945/54 hrsz.-ú ingatlant érinti. Az ingatlanok méretei
teljesítik az övezet telekméreteire vonatkozó előírásokat.

Hrsz

Terület
m2

Használat

Tulajdon

Megjegyzés

1945/54

25.544

Kivett
telephely

gazdasági
szervezet

vezetékjog

1950/7

16.162

Kivett
beépítetlen
terület

gazdasági
szervezet

-

1950/9

16.007

legelő

Magánszemélyek

-

2.2. Jelenlegi használat vizsgálata
A város Északi Iparterületén fekvő ingatlanok
közül egyedül az 1945/54 hrsz-ú ingatlan
beépített. Az ingatlan beépítettsége (cca. 30%)
megfelel a Gip-13 övezetben megengedett 50%os beépítettségnek.
A tervezett fejlesztés azonban meghaladná az
előírásokban megengedett határértéket, így
szükségessé vált a 1945/54 hrsz.-ú ingatlan
összevonása az 1950/7 hrsz.-ú telekkel. Az
ingatlan természetben egy facsoportokkal
tarkított
gyepterület,
melyet
időnként
raktározásra használnak.
A tervezési területen az iparterületekre jellemző
üzemi-, raktár- és irodaépületek találhatók. A
lapostetős kialakítású irodaépületek jellemzően
F+1 szintszámúak, a raktár- és üzemcsarnokok
az övezetre jellemző 10-12m épületmagasságú,
egylégterű épületek.

2.3. Szakági vizsgálatok
A módosítás nem jelent változást közlekedési,
közmű és zöldfelületi, környezetvédelmi szakági
vonatkozásban. Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése az egyes tervek,
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. §-ában kapott
felhatalmazás alapján az 1945/54, 1950/7,
1950/9
hrsz-ú
ingatlanokat
érintő
településrendezési eszközök módosításának
esetében nem tartotta szükségesnek környezeti
vizsgálat készítését. (részletesen lásd. még 3.5.
pontot) A fejlesztési terület a módosítás után is
feltárható, a 1945/54 és 1950/7 hrsz.-ú telkek
összevonásával
az
ingatlan
közvetlen
megközelítése lesz az Ipar utcáról is. A terület
összközművesített, feltárható a Párna utca, Ipar
utca felől is.
forrás: e-közmű

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
3.1. Városrendezési javaslat
3.1.1. Településszerkezeti Terv módosítása
A korrekció megvalósításához településszerkezeti terv módosítására nincs szükség, mivel a módosítás
során az ingatlanok területfelhasználási besorolása nem változik.
3.1.2. A HÉSZ és Szabályozási Terv javaslata
3.1.2.1.

Szabályozási Terv módosítási javaslata

A szabályozási terv módosításának koncepciója abból indult ki, hogy a területfelhasználás nem
változik, így a korrekciót követően az ipari területen fekvő 1950/7 és 1950/9 hrsz.-ú ingatlanok a
Gip-08 övezetből a Gip-13 övezetbe fognak egységesen tartozni, így csak a szabályozási terv
módosítására van csak szükség. A szabályozási övezeti előírásokban módosításra nincs szükség, így
azok sem kerülnek változtatásra.
A korrekció során az 1945/54 és az 1950/7 hrsz-ú ingatlanok összevonásra kerülnek, így a tervezett,
közel a 6000 m2–es, illetve 2000 m2 csarnokokkal együtt a megnövelt ingatlan beépített területe
megközelítőleg 36% lesz, ami megfelel a Gip-13 övezetre vonatkozó beépítési előírásoknak.

3.1.2.2. Helyi Építési Szabályzat módosítási javaslata
A korrekció megvalósításához a Helyi Építési Szabályzat módosítására nincs szükség, mivel a módosítás
során csak az építési övezet változik. Meglévő építési övezetet alkalmazunk, az előírások változtatása
nem szükséges.
3.1.3. Településképi rendelet módosítási javaslata
A korrekció megvalósításához településképi rendelet módosítására nincs szükség, nem érint ilyen
jellegű beavatkozást.

3.2. Területrendezési terveknek való megfelelés
A módosítási javaslat megfelel a hatályos területrendezési terveknek, azaz az Országos
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvénynek és az 5/2005. (V. 27.) önkormányzati
rendelettel jóváhagyott Veszprém Megye Területrendezési Tervének, nem befolyásolja a hatályos
településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott jövőképet és célokat.
3.3. 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.
3.4. Szakági javaslatok
A módosítás nem jelent változást közlekedési, közmű és zöldfelületi, környezetvédelmi szakági
vonatkozásban, a módosítás után is feltárható, valamint ellátható a terület. Szakági munkarészek
tekintetében a tervezési területekre történő módosítás az államigazgatási szervek feladatait nem
érintő módosításnak tekinthető.
3.5. Környezeti vizsgálat szükségessége
A településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (Trk) 42 §-a szerinti tárgyalásos eljárással kerül sor a területre
vonatkozó településrendezési terv módosítására. Az eljárás nem teszi kötelezővé, de nem is tiltja, hogy
előzetesen megkeresésre kerüljenek az illetékes államigazgatási szervek a 2/2005. (I.11.) Korm.
rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségessége tárgyában. A Veszprém MJV
Közgyűlése 175/2020 (VI.26.) határozatának 3. pontja szerint nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat
lefolytatását, de felkérte a főépítészt, hogy előzetesen kérje ki a a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti
környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségessége tárgyában az illetékes szervek véleményét:

-

Balaton Felvidék Nemzeti Park Igazgatóság a Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat
elkészítését nem tartja szükségesnek,

-

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály (Bányafelügyelet) környezetvizsgálat
készítését a Bányafelügyelet feladatkörének szempontjából nem tartja szükségesnek

-

Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Osztály a Korm. rendelet szerinti környezeti
vizsgálat elkészítését nem tartja szükségesnek

-

Veszprém Megyei Kormányhivatal (Földhivatali Főosztály) a termőföld mennyiségi védelmének
szempontjából nem tartja indokoltnak a környezeti vizsgálat lefolytatását.

-

Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
környezeti vizsgálat lefolytatását, környezeti értékelés elkészítését nem tartja szükségesnek.

-

Közép- dunántúli Vízügyi Igazgatóság Veszprém Megyei Szakaszmérnökség az illetékességet a
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra helyezi.

-

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály felhívja a figyelmet, hogy a
vízbázis érintettség miatt jogszabályi korlátozást kell betartani a tevékenységekre

vonatkozóan. Azoktól függően kell környezeti hatásvizsgálatot, vagy egyedi vizsgálatot
készíttetni az engedélyezési eljárások során.
-

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem nyilatkozott, mivel a környezeti hatás
jelentőségét megalapozó tevékenység nem került megnevezésre. A tevékenység megnevezése
nem településrendezési feladat, ezt a későbbiekben a tulajdonos határozhatja meg, az építési
hatósági eljárások során.

-

Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda az épített környezet védelme
tekintetében a környezeti vizsgálat lefolytatását szükségesnek tartja.

A szabályozás javasolt módosításával a beépítés intenzitása változik, azonban a kialakult ipari
környezetben, a telkek nagy méretei miatt ezek környezeti hatása nem jelent számottevő növekedést.
Az épített környezetre gyakorolt hatásokat pedig az építési engedélyezési eljárást megelőzően,
kötelezően lefolytatandó településképi véleményezési eljárás vizsgálja és ellenőrzi.
A nagyméretű ipari épületek esetében a településképi véleményt a helyi tervtanács állásfoglalására
kell alapozni a Veszprém Megyei Jogú Város közgyűlésének „A településkép védelméről szóló”,
23/2017. (IX.28.) önkormányzati rendeletének előírásai szerint.
Ennek megfelelően az épített környezet védelme és a káros hatások kiszűrése az engedélyezési eljárást
megelőzően biztosított, így nem indokolt ebből a szempontból sem környezetvédelmi vizsgálat
lefolytatása.

.

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

/2020.(

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének
) 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 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
-

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 Közlekedési és Műszaki Engedélyezési, Főosztály
Útügyi Osztály

-

Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

-

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály

-

Veszprém Megyei Kormányhivatal 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 Kormánymegbízotti Kabinet 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 I-23 és I-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

