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ELŐZMÉNYEK
Veszprém város településrendezési eszközeinek 2021. évi jelen módosítása az FKM TEAM
Kft. (a továbbiakban: Indítványozó) egy, a tulajdonában álló ingatlanokat érintő indítványát
tartalmazza. Az Önkormányzat a módosítási eljárás megindításáról a 111/2021. (III.25.) számú
határozatával döntött.
A módosítás véleményezési eljárása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Eljr.) 32. § (1) bekezdés a) pontja szerint teljes eljárásban történik, az eljárás
menetét a 36. § szabályozza. Jelen dokumentáció az Eljr. szerinti előzetes tájékoztatási
szakasz anyaga.
Veszprém város hatályos településrendezési eszközei a következők:



Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlésének 213/2017 (IX.28.) önkormányzati
határozat a Településszerkezeti Terv elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2017. (IX.28.) önkormányzati
rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

A város településrendezési eszközei közül a településszerkezeti terv, a helyi építési
szabályzata és annak mellékletét képező szabályozási terv módosítása szükséges. A
településrendezési eszközök módosításának megkezdése előtt a Tulajdonos, Önkormányzat
felhívására telepítési tanulmánytervet készíttetett, mely megalapozta az Önkormányzat
településfejlesztési döntését, és mely alapján településrendezési szerződést kötöttek.
Az Indítványozó módosítással érintett (tulajdonában álló), gazdasági környezetben fekvő
területei a hatályos településrendezési eszközökben kisvárosias lakóterületbe soroltak,
nagyrészt beépítetlen területek, melyeken kereskedelmi szolgáltató gazdasági fejlesztések
megvalósítását tervezi.

A MÓDOSÍTÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA
A helyszín Veszprém Csererdő városrészben található, az egykori Bakony Művek területén. A
városrész megközelítése jelenleg egy irányból biztosított, a terület fejlődésének fontos feltétele
a Házgyári úti tervezett csomópont kiépülése, további kapcsolat keresése, valamint a belső
úthálózati rendszer tulajdoni és szabályozási rendezése.
A hatályos településszerkezeti terv védelmi erdőterületbe, különleges beépítésre szánt
oktatási központok területbe, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe, és kisvárosias
lakóterületbe sorolja Indítványozó tulajdonában álló területeket. Jelen módosítással, csak a
lakóterületbe sorolt ingatlanok érintettek.
A szomszédos, Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolt ingatlanok jelentős
részen működő telephelyeket takar, egy-egy van közöttük, ami beépítetlen, vagy jelenleg nem
hasznosított. A Területek iránti, gazdaságfejlesztési célú igény napjainkban élénk. A
lakóterületként megjelölt terület ingatlan-nyilvántartás szerint e célra kialakított telkeket takar,
melyek megközelítése és egyes közművei is kiépültek, azonban a közelmúltig egy-két telek
kivételével nem épültek be. Elhelyezkedéséből fakadóan lakóterület céljára ma nem javasolt.
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A módosítási terület Veszprémen belüli elhelyezkedése és lehatárolása
(Ortofoto forrás: E-Közmű térkép)

Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből a módosítással érintett terület, azon belül a változással
ténylegesen érintett terület megjelölésével
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből a módosítással érintett terület, azon belül a változással
ténylegesen érintett terület megjelölésével

A MÓDOSÍTÁS CÉLJA
A hatályos településrendezési eszközökben rögzített kisvárosias lakóterület indokoltsága ma
már nem áll fenn. Az egykori Bakony művek területén mára kialakult vállalkozások stabil alapjai
egy ipari park rendszerű gazdasági terület működésének. A terület ma egyértelműen fejlődés
alatt áll, mely további vállalkozásokat vonz. A tervekben rögzített lakó és különleges (oktatási)
terület-felhasználás helyett ma egyértelműen további gazdasági célú ingatlanokra van igény a
területen, mely a helyszín adottságaival összhangban is van.
A ma még beépítetlen területek hasznosítása ütemezetten tervezett, az első ütem (jelen
módosítással érintetten) a belterületi, beépítésre már többségében előkészített ingatlanokat
érinti. Jelen módosítás célja a lakóterület céljára kialakított, jellemzően 1000m2 körüli telkek
megtartása kisebb telephelyek céljára, a fennmaradó, e területektől északra lévő 8675 hrsz.
ingatlanon további, min. 900-1000 m2 nagyságú, gazdasági célú telkek kialakítása. A
módosítással az érintett tömb területhasználata a környezetével egységessé válik, mellyel a
területhasználatok között jelentkező használati konfliktusok csökkennek, megszűnnek.
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A MÓDOSÍTÁS VÁTHATÓ HATÁSA
A tervezett módosítás a településfejlesztési koncepcióban rögzített célok megvalósítását
célozza. A módosítás során, beépítésre szánt kisvárosias lakóterület módosul beépítésre
szánt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területre. Első ütemben, jelen módosítás
tárgyaként, a már kialakított, közművesített, egykori lakóterület céljára kialakított ingatlanok
hasznosítására van lehetőség. A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül
kijelölésre, így Veszprém biológiai aktivitásértéke nem változik. A módosítással a Lőszergyári
úttól északra eső terület használata egységesedik, ez környezeti szempontból is kedvező.
Tárgyi terület egyedi vagy területi kulturális (épített, régészeti, természeti) értékkel nem
érintett. A terület erdőterületekkel határos része ugyan érintett a nemzeti ökológiai hálózat
pufferterületével, ugyanakkor az ország szerkezeti terve egyben települési térségbe is sorolja.
Az ilyen esetekre vonatkozóan azt az előírást rögzíti az MATrT, hogy a területen bármilyen
beépítésre szánt terület kijelölhető.
A módosítás eredményeként a hatályos tervekben rögzített, megengedett háromszintes
lakóépületek helyett, várhatóan egyszintes, nagyobb belmagasságú gazdasági épületek
épülnek a területen, mellyel a beépített szintterület várhatóan csökken.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a tervezett terület-felhasználás, illetve övezet módosítás
környezetvédelmi
szempontból
várhatóan
megvalósítható.
A
követelmények
figyelembevételével történő tervezéssel, illetve azok következetes betartatásával jelentős
zavaró hatás nem prognosztizálható a módosítás következtében.
Az Eljr., illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kormányrendelet) szerint települések egyes részeinek településrendezési
eszközei kidolgozásakor, módosításakor a környezetre gyakorolt jelentős hatás(-ok)
figyelembevételével, az érintett államigazgatási szervek véleményének kikérésével dönthet a
döntéshozó elvégzésének szükségességéről..

A TELEPLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZETT MÓDOSÍTÁSA
Szerkezeti terv
A szerkezeti terven tervezett módosítás a Lőszergyári úttól északra eső, jelenleg nem
gazdasági területbe sorolt ingatlanokat érinti. A Gyertya utcától nyugatra eső tervezett
kisvárosias lakóterület (8676-8703 és 8712 hrsz.) egységesen kereskedelmi és szolgáltató
gazdasági területbe kerülne át (Gksz).
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A településszerkezeti terv tervezett módosítása

Helyi építési szabályzat és szabályozási terv
A módosítások a helyi építési szabályzat (HÉSZ) szöveges rendelkezéseit, valamint a HÉSZ
mellékleteként megjelenő szabályozási tervet is érintik. A szabályozási terven a szerkezeti
tervvel összhangban kerülnek meghatározásra az övezetek. A hatályos szabályozási terven
Lk-15 övezeti jellel jelölt, már felparcellázott, úttal, közművel ellátott, kisvárosias lakóterületek,
és a szintén Lk-15 övezetbe sorolt, felosztásra még nem került ingatlan is várhatóan egy új,
Gksz-28 jelű övezetbe kerülnek átsorolásra. Az Lk-15 övezetek helyébe lépő új Gksz-28
övezet tervezett előírásai:
hatályos besorolás

új besorolás

Lk-15

Gksz-28

telekméret m2

900

900

beépíthetőség %

30

40

10,5

5,5

20

20

építménymagasság m
zöldfelület m2

Gazdasági területek esetében a javasolt 40%-os beépíthetőség nem számít magasnak,
országos átlag alatti érték (OTÉK előírása szerint max. 60% lehetne), a terület adottságaira
reagál, lazább beépítettséget eredményez.
Összefoglalóan megállapítható, hogy annak ellenére, hogy a beépíthetőség az egész területre
vonatkozóan 10%-al nő, a területhasználat intenzitása (szintterület) ennek többszörösével
csökken, mindemellett, hogy a zöldfelület mértéke nem csökken. Összességében tehát az
látszik, hogy a tervezett módosítás hatására a terület használatának aránya megváltozik. A
lakóterületek igényeihez jobban illeszkedő kisebb beépített alapterület, és nagyobb
épületmagasság a gazdasági területté válás esetén felcserélődik (nagyobb beépítettség,
kisebb építménymagasság), tekintettel arra, hogy az üzemi épületek jelentős része egyszintes,
nagyobb beépítettség indokolt, és kisebb épületmagasság elegendő.
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A szabályozási terv tervezett módosítása
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének határozatai
-

111/2021. (III.25.) határozat
112/2021.(III.25.) határozat
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