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Veszprém,
volt
Bakony
Művek
1963/2,
1963/3 és 1963/4 hrsz.-ú ingatlanokat érintő
településrendezési terv-módosítás
A módosítás célja
A TREND-PORT Kft. tulajdonában lévő, 1963/2 hrsz-ú ingatlan feltárása és a szabályozási előírásoknak
megfelelő hasznosítása érdekében szükségessé vált a 1963/3 hrsz.-ú magánút telekhatárainak a
kialakult állapothoz igazodó korrekciója, mivel az út a 1963/4 hrsz.-ú ingatlan területét érintve került
kiépítésre.
A gazdaságos és fenntartható területhasználat kialakítása érdekében a terület tulajdonosa Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzatától azt kérte, hogy az ingatlanok (jogilag is rendezett) feltárása
érdekében magánútként alakíthassa ki a 1963/3 hrsz.-ú ingatlant, amely a hatályos szabályozási
tervben szabályozási vonallal van jelölve.
Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése a településrendezési terv módosításáról szóló előzetes
döntésében, a 63/2020 (III.20.) határozata alapján hozzájárult a kért módosításhoz.
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ORTÓFOTÓ – forrás: e-közmű
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MEGALAPOZÓ

VIZSGÁLATI

HELYZETFELTÁRÁS, ELEMZÉS, ÉRTÉKELÉS

MUNKARÉSZEK

1. VÁROSRENDEZÉSI VIZSGÁLATOK
1.1. Területrendezési tervekkel való összefüggések
Jelen településrendezési tervmódosítás Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. Tv. (továbbiakban: Tv.) előírásaival, a területrendezési tervek
készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (I.14.) MvM rendelet
előírásaival, Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2019. (XII. 13.) önkormányzati
rendeletével, azaz Veszprém Megye Területrendezési Tervével (továbbiakban: VMTrT) az alábbiak
szerint összhangban van.
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 érintet 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.
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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 adottságú
szántók övezetének tervlapja.
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.
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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.
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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.
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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.
.
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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:
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3/6. melléklet: Vízminőség-védelmi terület övezete.
A tervezési területet érinti a vízminőség-védelmi
terület övezete. A VMTrT a tájképvédelmi 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.
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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 erdők övezete, a vízminőségvédelmi terület övezete, valamint a nagyvízi meder övezete által érintett területeket.
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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
erdők 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.
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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 vizsgálata
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 fekvő iparterületet a településfejlesztési koncepció adottságai alapján
alapvetően innovatív iparfejlesztés potenciális térségeként nevesíti. 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
jelenleg hasznosíthatatlan 1963/2 hrsz.-ú ingatlant kívánja feltárni és fejleszthetővé tenni.
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1.2.2. Településszerkezeti Terv (TSZT)
Területfelhasználás szerkezeti tervlapja
Veszprém MJV hatályos Településszerkezeti Terve - 213/2017.(IX.28.) – a telekhatár korrekcióval
érintett területet egyrészt településközpont vegyes területbe (Vt), másrészt kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági területbe (Gksz) sorolja. A magánút területe (1963/2 hrsz) mindkét területfelhasználási
egységet érinti.
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Szerkezeti tervlap - közlekedés
A településszerkezeti terv közlekedési szerkezeti tervlapja a tervezési helyszínt közvetlenül nem érinti. A
magánút az Csererdei utcáról nyílik melyet a közlekedési tervlap helyi gyűjtőútként nevesít. A terület városi
szintű feltárását a 830 sz. főút (Házgyári út) biztosítja.

Szerkezeti tervlap – művi értékvédelmi, örökségvédelmi, táji- és természetvédelmi elemek
A településszerkezeti terv művi értékvédelmi, örökségvédelmi, táji- és természetvédelmi elemek
tervlapja alapján a tervezési terület közvetlenül határos az országos ökológiai hálózat
pufferterületével.
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Szerkezeti tervlap – védelmi, korlátozási területek
A településszerkezeti terv védelmi, korlátozási területek tervlapja nem érinti a tervezési területet,
ugyanakkor az közvetlenül határos az országos erőállomány adattár szerinti egyéb elsődleges
rendeltetésű erdőterülettel.

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 területet
az alábbi előírások érintik.
A Vt-42 jelű övezetre vonatkozó HÉSZ előírások:
Általános előírások
28.§ (2) Amennyiben egyedi építési övezeti előírások eltérően nem rendelkeznek, a területen
elhelyezhető épület – lakó rendeltetésen kívül –:
a) igazgatási, iroda,
b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás, vendéglátó,
c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
d) kulturális, közösségi szórakoztató,
e) sport,
f) közlekedést kiszolgáló
rendeltetést is tartalmazhat.
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Övezetre vonatkozó beépítési paraméterek (HÉSZ 1. melléklet 5. pont)
Építési
övezet
jele

Vt-42

Beépítési Kialakítható
mód
legkisebb
telek
terület
(m2)
Z

5000

A
beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke
(%)

Az épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke
(m)

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

35

10,5

20

Kialakítandó telek
legkisebb
szélessége mélysége
(m)
(m)

16

-

A módosítás egyben kiterjed az 1963/4 hrsz.-ú ingatlanra is, melyen a természetbeni állapot szerint
áthalad a kiépített magánút. Az ingatlan a Gksz-16 övezetbe került besorolásra.
A Gksz-16 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-16

Beépítési Kialakítható
mód
legkisebb
telek
terület
(m2)
SZ

10000

A
beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke
(%)
40

Az épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke
(m)
15

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)
40

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

-

Szabályozási tervlap:
A tervezéssel érintett telektömb a Vt-42 jelű településközpont egyik övezetébe, valamint Gksz- 16
kereskedelmi, gazdasági terület egyik övezetébe tartozik. A volt Bakonyművek gazdasági tevékenysége
inkább ipari szolgáltató jellegű volt, így az övezeti előírás már előre vetítette a tevékenység
megváltoztatását, és a terület későbbi fejlesztési irányát intézményi, vagy lakóterületi funkcióban
határozta meg. A szabályozás során kialakított 1963/3 hrsz.-ú telek maradék méretei ugyanakkor nem
feleltek meg az övezetre vonatkozó beépítési feltételeknek, így az ingatlan nem került beépítésre és
jelenleg is alulhasznosított.
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A szabályozási tervlapon még egy régebbi telekállapot szerepel. A kiszabályozásra javasolt ingatlan
telekalakítással magánútként került kialakításra.

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.
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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. májusi adatok szerint történt.
A módosítással érintett terület(1963/2, 1963/3,1963/4) tulajdonviszonyok tekintetében ugyan azon gazdasági
szervezet(a tervmódosítás kezdeményezője) tulajdonában áll. A használat tekintetében eltérőek: 1963/2 kivett beépítetlen terület, 1963/3 – kivett közforgalom elől el nem zárt magánút, 1963/4 – kivett sporttelep.
Mindhátom ingatlan vezetékjoggal terhelt.
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Hrsz

Terület
m2

Használat Tulajdon Megjegyzés

823

Kivett
beépítetlen
terület

gazdasági
szervezet

vezetékjog

1963/3

4.871

Kivett
közforgalom
elől el nem
zárt
magánút

gazdasági
szervezet

vezetékjog

1963/4

30.849

Kivett
sporttelep

gazdasági
szervezet

vezetékjog

1964/2

5218

Kivett üzlet,
udvar és
raktár

gazdasági
szervezet

vezetékjog

1965/15

1554

Kivett
telephely

gazdasági
szervezet

vezetékjog

1965/16

2861

Kivett saját
használatú
út

gazdasági
szervezet

vezetékjog

1965/36

2321

Kivett út

gazdasági
szervezet

1963/2

2.2. Jelenlegi használat vizsgálata
A volt Bakonyművek területén fekvő területrész
feltárását szolgáló út (1963/3 hrsz) a természetben
a jobb kanyarodási ív biztosítása érdekében az
1963/4 hrsz.-ú ingatlan területét is érintve, a
nagyfeszültségű
22
kV-os
villamosenergia
légvezeték védőtávolságán belül került kialakításra.
A természetbeni és a jogi állapot összehangolása
érdekében szükségessé vált a területet feltáró
magánút telekhatárainak - a kialakult állapotnak
megfelelő - korrekciója.
A tervezési területen meglévő beépítettség nagyon
vegyes képet mutat a Csererdei út elején F+1
(Építkezők Háza) valamint földszintes (Niagara
Fürdőszoba center) kereskedelmi épületek
valósultak meg. A volt sportpálya területén (1963/4
hrsz) jelenleg folyó beruházás keretében egy
gyártóüzem (matracgyár) létesül.
A terület kialakult növényzet állománya is vegyesnek mondható. Az 1963/4 hrsz. korrekcióval érintett
területén a nagyfeszültségű villamos vezeték miatt a területen csak gyep található, a 1963/2 hrsz.
ingatlan, illetve az út (1963/3 hrsz) ingatlanának északi része, a gondozatlanság következtében
lombhullató fával sűrűn benőtt területté vált.
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Geodéziai felmérés - 2020
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2.3. Közlekedési vizsgálat
A módosítás a hatályos tervek szerinti közúthálózati kapcsolatokra, a közösségi közlekedésre, a
gyalogos/kerékpáros közlekedésre és a parkolásra nincs hatással. A HÉSZ közlekedési előírásain a
módosítás miatt nem kell változtatni. A helyi úthálózat változik annyiban, hogy egy helyi közútként
tervezett út magánút marad, magánút maradhasson.
A hálózati kapcsolatokat a Házgyári út (830. sz. főút), és a róla leágazó Csererdei út (helyi gyűjtőút)
biztosítja.
A fejlesztési terület jelenleg egy közforgalom számára megnyitott magánúton közelíthető meg. A
magánút maga a 1963/3 hrsz telek, és a 1964/3 hrsz kis közútszakasszal kapcsolódik a Csererdei úthoz.
Meglévő, kiépített útról van szó, ami észak felé halad, majd ráfordul a Betongyár utcára (1965/16 hrsz),
ami szintén magánút. A burkolat 6m széles aszfalt burkolat és járda, közvilágítás nincs.
A módosítás a terület közösségi közlekedésére nincs hatással, azt továbbra is a helyi és helyközi
autóbusz viszonylatok biztosítják. A legközelebbi megálló a “Bakony Művek” megálló.
A módosítás a terület kerékpáros/gyalogos közlekedésére sincs hatással. Közös kerékpárút/gyalogút,
a Házgyári út területünkkel ellentétes oldalán halad. A módosítás területén egyik út mellett sincs járda.
A módosítás a parkolás szempontjából irreleváns. A területen lévő létesítmények parkolása telken
belül megoldott.
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2.4. Közművizsgálat
A tervezési területen (konkrétan a 1963/4 hrsz-ú ingatlanon) 22 kV-os légvezeték- és kábelhálózat és
azok biztonsági övezetei húzódnak, mely vezetékjog a tulajdonlapon is szerepel, és az épület
elhelyezésénél is figyelembe vették a biztonsági előírásokat.
Az ingatlanok a 27063/2005. ügyszámú határozattal kijelölt Veszprém- Aranyosvölgyi vízbázis
hidrogeológiai védő területének „B” hidrogeológiai védőövezetét valamint a 756/2006. ügyszámú
határozattal kijelölt Veszprém-Gyulafirátóti vízbázis hidrogeológiai védőterületének „B” zónáját
érintik.
A Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt előzetes véleményében jelzett 1963/3 hrsz ingatlan
kiöblösödése nem változott, ezért az ott haladó közművek nyomvonala nincs érintve.

Jelmagyarázat:

vízellátási hálózat

gázvezeték hálózat

csapadékvíz hálózat

szennyvízvezeték hálózat

elektromos hálózat

hírközlési hálózat
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Alátámasztó munkarész
3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
3.1. Városrendezési javaslat
3.1.1. Településszerkezeti Terv módosítása
A korrekció megvalósításához településrendezési terv minimális korrekciójára is szükség van, mivel az
út vonalvezetése a meglévő állapothoz lett igazítva, így a területfelhasználási egység határa változott.
A TSZT területi mérlegében ez nem jelenik meg,
mivel a területek minimális mértékűek.
Meglévő terfel
Gip
Gksz
Gksz
Köu
Vt
Vt

Hatályos területfelhasználás

Tervezett terfel Terület [m2]
Gksz
73
Köu
30
Vt
292
Gksz
11
Gksz
684
Köu
394

Módosításra javasolt területfelhasználás
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3.1.2. A HÉSZ és Szabályozási Terv javaslata
3.1.2.1.
Szabályozási Terv módosítási javaslata
A korrekció során a területet feltáró magánút meglévő nyomvonalához igazodóan annak ingatlannyilvántartási határai kerülnek módosításra úgy, hogy a javasolt közterületi kialakítás helyett
magánút alakítható ki. Ez kötelező szabályozási elemként kerül rá a szabályozási tervlapra,
mégpedig új szabályozási elemként (jelmagyarázatban új elem). A magánút szabályozási szélessége
9,0 méterben került megállapításra.

3.1.2.2.

Helyi Építési Szabályzat módosítási javaslata

A korrekció megvalósításához a Helyi Építési Szabályzat módosítására nincs szükség, mivel a módosítás
során pl. az övezeti besorolás nem változik.
3.1.2.3.

Településképi rendelet módosítási javaslata

A korrekció megvalósításához településképi rendelet módosítására nincs szükség, mivel a módosítás
során az ingatlanok területfelhasználási besorolása nem változik.

28

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 15/2019. (XII.13.) 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
(az előzetes véleménykérésben foglalt feltételezéssel ellentétben) nem szükséges.
3.4. Szakági javaslatok
3.4.1. Közlekedési javaslat
A hálózati kapcsolatokat a módosítást követően is a Házgyári út (830.sz. főút), és a róla leágazó
Csererdei út (helyi gyűjtőút) biztosítja. A tervek szerint a főút és a gyűjtőút csomópontja
körforgalommá épül majd át, de ez nem érinti a magánút csatlakozását.
A módosítás szerkezeti szinten, közlekedéshálózati szempontból nem jelent változást, mivel
gyűjtőútnál alacsonyabb kategóriájú útról van szó. Szabályozási szinten a módosítás a kialakult
állapothoz igazítja a hatályos szabályozási tervet. Azt, hogy a jelenleg is magánútként működő 1964/3
hrsz út a hatályos tervnek megfelelően közúttá váljon, semmi nem kényszeríti ki. A meglévő és
tervezett közúthálózat enélkül az útszakasz nélkül is működőképes. Magánút létesítését az övezetben
a hatályos előírások nem akadályozzák.
A módosításban a magánút telkét a meglévő burkolathoz igazítjuk. A telekszélesség 9 m. A meglévő
aszfaltburkolat kisebb korrekciójára van szükség a 1964/2 hrsz telek észak-nyugati csücskénél, mivel
ott a burkolat kis mértékben érinti a telekhatárt.
A módosítás a hatályos terv szerinti úthálózat többi elemét nem befolyásolja. A módosítás a közösségi
közlekedésére nincs hatással. A módosítás a terület kerékpáros/gyalogos közlekedése szempontjából
érdektelen. A módosítás a parkolás szempontjából irreleváns. A parkolást továbbra is a hatályos
előírások szerint kell megoldani.
3.4.2. Zöldfelület- és környezeti kialakításra vonatkozó javaslat
A korrekció, mivel a természetben kialakult állapot jogi értelemben vett rendezésére irányul, ezért
tervezett módosítás jelentős környezeti hatást nem okoz. Ezzel összhangban az előzetes egyeztetés
során a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, VE09/KTF/04082-2/2020. számú állásfoglalásában a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartotta
szükségesnek. A dokumentáció végéhez csatoltuk (2. mellékletként) a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
2. melléklete alapján elkészített: Szempontok a terv, illetve program megvalósítása következtében
várható környezeti hatások jelentőségének meghatározásához című vizsgálatot.
3.4.3. Örökségi vagy környezeti érték sérülésének lehetőségei
A területen és környezetében örökségi- és környezeti érték - a vizsgálatokban is leírtak alapján – nem
található. A korrekció során létrejövő telekstruktúra a terület jobb hasznosítását teszi lehetővé, ezáltal
jobb beépítési, környezet- és közterület alakítási feltételeket teremtve. Ez összességében kedvező, a
településképbe illeszkedő változásokat fog eredményezni.
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ
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 Településszerkezeti Terv módosítása 2020. …-én lép hatályba.
3. 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
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020. (…) határozata
1.melléklet
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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 36. § és
a 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
-

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály
Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi, vízgazdálkodási szakterület)
Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
Földművelésügyi Osztály
Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály
Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály
Magyar Közút NZrt. Veszprém Megyei Igazgatósága
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság
Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatal
Innovációs és Technológiai Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Soproni Igazgatóság
Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális Beruházásokért
Felelős Államtitkárság (világörökség védelme)
Országos Atomenergia Hivatal
Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi
Osztály (természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak védelme)
Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztály
Útügyi Osztály
Közép - Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Országos Vízügyi Igazgatóság
Balaton - felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és
Járványügyi Osztály
Veszprém Megyei Önkormányzat Területrendezési Iroda
Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Közép - dunántúli Vízügyi Igazgatóság Veszprém Megyei Szakaszmérnökség
BAKONYKARSZT Zrt.
VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.
Invitel Zrt.
E-ON Zrt.
E-ON Közép-dunántúli Gázszolgáltató Zrt.
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Vodafon
DIGI Kft.
VMJV Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda
VMJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda
Veszprém Megyei Építész Kamara
Veszprém Megyei Mérnöki Kamara
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Igazgatóság
KISOSZ
Nemesvámos Község Önkormányzata
Veszprémfajsz Község Önkormányzata
Márkó Község Önkormányzata
Nagyvázsony Község Önkormányzata
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Hajmáskér Község Önkormányzat
Sóly Község Önkormányzata
Királyszentistván Község Önkormányzata
Litér Község Önkormányzata
Felsőörs Község Önkormányzata
Lókút Község Önkormányzata
Olaszfalu Község Önkormányzata
Bánd Község Önkormányzata

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
jelmagyarázata helyébe e rendelet 1. mellékletét képező jelmagyarázat, a tervezési
területre vonatkozóan az I-21 és I-22 tervlapok helyébe e rendelet 2. mellékletét
képező tervlapok lépnek.

2.§

E rendelet 2020. ………-án lép hatályba.

Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020.(…..) önkormányzati rendelete
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1. melléklete

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

36

1.

melléklet Főépítészi feljegyzés
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2.
melléklet
Szempontok a terv, illetve program megvalósítása
következtében
várható
környezeti
hatások
jelentőségének meghatározásához a
2/2005. (I.
11.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján
Jelentős lehet a hatás a terv, illetve program vagy a hatások és a hatásterület jellemzői alapján az alábbi
esetekben:
1. Attól függően, hogy a terv, illetve program milyen mértékben
a) szab keretet tevékenységek későbbi megvalósítása lehetőségeinek a tevékenység telepítési helyére,
jellegére, méretére, működési feltételeire vagy természeti erőforrás felhasználásának mértékére, helyére,
elosztására vonatkozóan;
A tervezett közterület helyett magánút kerül kialakításra.
b) befolyásol más tervet vagy programot - ideértve azt is, ha az a tervhierarchiában elfoglalt helyéből következik
-, azokra vonatkozóan előírásokat, szempontokat tartalmaz, vagy bármilyen más módon hatással lehet másik terv,
illetve program tartalmára, megvalósítására;
Építési engedélyezési tervet nem befolyásolja.
Településszerkezeti tervet nem módosítja, felsőbb jogszabályokkal nem ütközik.
c) fontos a környezeti megfontolások beillesztése szempontjából, különös tekintettel a fenntartható fejlődés
elősegítésére;
Nem jelentős
d) vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti problémák vannak;
Nem vonatkozik
e) jelentős a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok (mint pl. a hulladékgazdálkodással,
vízgazdálkodással, vízgyűjtő-gazdálkodással összefüggő tervek, programok stb.) végrehajtása szempontjából.
Nem releváns
2. A várható környezeti hatások
a) időtartama, gyakorisága és bekövetkezésének valószínűsége, visszafordíthatósága alapján;
Nem releváns
b) összeadódhatnak vagy felerősíthetik egymást;
Nem jellemző
c) az országhatáron átterjednek;
Nem terjed át
d) olyan környezeti változásokat idézhetnek elő, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot
jelentenek (mint pl. a balesetek okozta változások stb.);
Nem várhatók ilyen hatások
e) nagyságrendje és területi kiterjedése alapján (földrajzilag, illetve az érintett lakosság számát tekintve);
Nem jelentős
f) olyan területet érintenek, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű
védettséget élveznek;
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Vízminőség-védelmi terület övezete
g) feltételezhetően a 4. számú melléklet 3.5.2. és 3.6.2. pontjaiban felsorolt következményeket idézik elő;
Környezeti konfliktusokat kiváltó hatás nem várható
h) miatt a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben a vizekre és a védett területekre
meghatározott környezeti célkitűzések elérése, illetve megtartása meghiúsul, a vizek vagy a védett területek
állapotromlása következik be.
Nem várható ilyen hatás
3. A várhatóan érintett terület értékes, illetve sérülékeny, mert
a) a környezeti elemek, rendszerek vagy a kulturális örökség szempontjából különleges;
Nem különleges
b) a területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § s), t), u) pontjai] elérő vagy azt meghaladó
igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség van;
Nincs
c) a terület hasznosítása, használata intenzív (mint pl. intenzív mezőgazdasági, erdőgazdasági termesztés,
termelés, sűrűn beépített terület stb.).
Nem releváns
Összefoglaló
A módosítás során magánút létesítésének lehetőségét biztosítja a terv a tervezett közterület helyett.
Új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, a lakossági érintettség nem negatív hatású ezért nem szükséges
a 2/2005. Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat készítése.
Budapest, 2020, július 9.

Dobos Ivett

okleveles tájépítészmérnök

K 01-5255, TK 01-5255, TR 01-5255

Zentai Katalin

okleveles tájépítészmérnök

K 01-5107
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