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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

 

 

Ajka  város  településrendezési  eszközeinek  módosítása  az  épített  környezet  alakításáról  és 
védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  alapján  és  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az 
integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 
településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.8.)  Kormányrendelet  45.  §  (2) 
bekezdése szerint, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 
20.) Kormányrendelet 2012. augusztus 6‐án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek, 
jelmagyarázatának figyelembevételével készült.  

 

 

 

Budapest, 2018. október 10. 

 

 

 

                Koszorú Lajos 

  vezető településrendező tervező 

  TT/1É 01‐1346 
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BEVEZETÉS 

Ajka Város Önkormányzata fejlesztői szándékok és a településrendezési eszközök alkalmazásának 
tapasztalatai alapján módosítani kívánja településrendezési eszközeit a következő témakörökben:  

1. Övezetmódosítás a Vásár utca és a Széles‐víz közötti területen; 
2. Övezethatár módosítás az 5749/1 hrsz‐ú területet érintően; 
3. Szent  István  Király  Római  Katolikus  Általános  Iskola  tömbjét  érintő  módosítás 

(Tósokberénd); 
4. Övezethatárok összevonása Ajkarendek Nyugati lakóterületen; 
5. Munkásszállások kialakításának  lehetővé  tétele a Gyár utcai gazdasági  területen és a MAL 

Zrt. telephelyén; 
6. Egyes HÉSZ előírások hatályon kívül helyezése; 
7. Vízgazdálkodási terület kijelölése felszíni vízrendezés érdekében Ajkarendeken és Padragon; 
8. Közpark kialakítása a Torna‐patak mentén; 
9. Hibajavítás a Babucsadűlőben 

 
A  településrendezési  tervek  készítésére  és módosítására  vonatkozó  véleményezési  eljárásokat  a 
314/2012.  (XI.  8.)  Kormányrendelet  (továbbiakban:  TFR  rendelet)  határozza  meg.  A  rendelet 
értelmében a változtatások egyszerűsített eljárásban kerülhetnek véleményeztetésre.  

Ajka város településrendezési eszközei a következők: 

 202/2000. (XI. 29.) Képviselő‐testületi határozat a településszerkezeti tervről 

 11/2001. (VII. 02.) önkormányzati rendelet a helyi építési szabályzatról. 

A TFR átmenti rendelkezései alapján az Önkormányzat a településrendezési eszközeit az Országos 
Településrendezési  és Építési Követelményekről  szóló  253/1997.  (XII.  20.) Kormányrendelet  2012. 
augusztus  6‐án  hatályos  településrendezési  követelményeinek  és  jelmagyarázatának  figyelembe 
vételével kívánja módosítani. A felsőbb  jogszabályok szerint a módosításnak 2018. december 31‐ig 
meg kell történnie. 

A partnerségi egyeztetés a 10/2017. (V. 24.) Önk. rendelet szerint történik. 

Jelen  dokumentum  tartalmazza  a  módosítási  javaslatokat  (jóváhagyandó  munkarészek),  azok 
alátámasztását (alátámasztó  javaslat), valamint a környezeti hatásvizsgálati eljárás  lefolytatásának 
eldöntésére  vonatkozó  indoklást.  A  módosítással  érintett  terület  elhelyezkedését  a  következő 
térkép ábrázolja: 
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Padragi rész 

 

A módosítások közül a 7.‐8. módosítás a településszerkezeti tervet is érinti.  

1. 

3. 

4. 

7a

2. 

5a

5b

8. 

7b

9. 
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 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1.

 
AJKA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 

1.1. AJKA – TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 

 
…../2018. (……….) Kt. határozat 

 

Ajka Város Képviselő‐testülete a 202/2000. (XI.29.) Kt. határozattal jóváhagyott 
Településszerkezeti Tervet a következőképpen módosítja: 

 

1.  A  202/2000.  (XI.29.)  Kt.  határozattal  jóváhagyott  Településszerkezeti  Terv  az  1. mellékletben 
jelölt tervezési területek tartalmával módosul. 

 

2. Az 1. pont  szerinti  településszerkezeti  terv módosításához kapcsolódó  településszerkezeti  tervi 
leírást a 2. melléklete tartalmazza. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, továbbításra 10 nap 

 

K.m.f. 

 

 

   .........................................    .........................................  

  Schwartz Béla s.k.  Dr. Jáger László s.k. 
  polgármester  jegyző 
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1.  melléklet  a  ……/2018.  (……)  Kt.  határozathoz:  AJKA  Településszerkezeti  Tervének 
módosítása 
1.1 melléklet: Vízgazdálkodási terület kijelölése felszíni vízrendezés érdekében (7. módosítás) 

Tervezési terület:  

 

1.2  melléklet:  Közpark  kialakítása  a  Torna‐
patak mentén (8. módosítás) 

 
2.  melléklet  a  …./2018.  (….)  Önkormányzati  határozathoz:  A  településszerkezeti  tervi 
módosításának leírása 

Ajkarendeken a 4637 és a 4725 hrsz‐ú árok területe falusias lakóterületből vízgazdálkodási területbe, 
Padragtól  délre  a  Padragi  út  menti  területek  egy  része  általános  mezőgazdasági  területből 
vízgazdálkodási területbe kerül átsorolásra.  

A Torna‐patak és a Téglagyári út közötti Mko területfelhasználásba sorolt terület zöldterületbe kerül 
átsorolásra.   

Padragkút 
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Ajka Város Önkormányzat Képviselő‐testületének ……./2018. (…….) sz. rendelete a helyi építési 
szabályzatról szóló 11/2001. (VII.02.) rendelet módosításáról 

 

Ajka Város Önkormányzat Képviselő‐testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997.  évi  LXXVIII.  törvény  62.  §  (6)  bekezdés  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  38.  §  (2)  bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljáró  Veszprém 
Megyei  Kormányhivatal,  Budapest  Főváros  Kormányhivatal,  Balaton‐felvidéki  Nemzeti  Park 
Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi  Igazgatóság, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság,  Forster  Központ,  Közép‐dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság,  Nemzeti  Fejlesztési 
Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Veszprém Megyei Rendőr‐főkapitányság, Nemzeti Média‐ 
és Hírközlési Hatóság, Veszprém Megyei Önkormányzat, Devecser Város Önkormányzata, Halimba 
Község  Önkormányzata,  Kislőd  Község  Önkormányzata,  Kolontár  Község  Önkormányzata, 
Magyarpolány  Község  Önkormányzata,  Nagyvázsony  Község  Önkormányzata,  Öcs  Község 
Önkormányzata,  Úrkút  Község  Önkormányzata,  valamint  az  Ajkai  Városszépítő  Egyesület,  Civil 
Szervezetek  Szövetsége,  Járműipari  Klaszter,  Kristályvölgy  Egyesület,  Római  Katolikus 
Egyházközösség véleményének kikérésével és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a 
következőket rendeli el: 

1. § (1) Ajka Város Önkormányzat Képviselő‐testületének helyi építési szabályzatáról szóló 11/2001. 
(VII.  02.)  sz.  rendelet  (továbbiakban: R.)  belterületi  szabályozási  terv melléklete  jelen  rendelet  1. 
mellékletén  jelölt  tervezési  terület  normatartalmával módosul,  a  R.  külterületi  szabályozási  terv 
melléklete jelen rendelet 2. mellékletén jelölt tervezési terület normatartalmával módosul. 

2. §  A R. 7/A § (1) bekezdésében lévő táblázat a következő övezettel egészül ki: 

Az 
építési 

övezet jele 

A TELEK

legkisebb 
területe 

m
2
 

legkisebb 
szélessége 

m 

beépítési 
módja 

legnagyobb 
beépí‐
tettsége 

% 

legkisebb 
zöldfelülete 

% 

legnagyobb 
szintterület
i mutatója 
m

2
/m

2
 

épületek 

legnagyobb 
építmény‐
magassága 

m 

legnagyobb 
homlokzatma‐

gassága 
m 

Lke‐9  1000  18,0  O  30  50  0,6  6,0  6,5 

 

3. §  A R. 7/C § (1) bekezdésében az Lke‐6 övezetre vonatkozó paraméterek helyébe a következő 
paraméterek lépnek: 

az 
építési 
övezet 
jele 

az építési 
övezet 
lakóépü‐
leteiben 

elhelyez‐hető 
lakásszám 

db 

A TELEK 

Leg‐
kisebb 
területe 

m
2
 

legkisebb 
széles‐
sége 
m 

beépítési 
módja 

legna‐
gyobb 
beépí‐

tettsége 
% 

legkisebb 
zöld‐felülete 

% 

legna‐
gyobb 
szint‐
terület‐
kimuta‐
tója 

m2/m2 

épületeinek 

legnagyobb 
építmény‐
magassága 

m 

legna‐
gyobb 
homlok‐
zatma‐
gassága 

m 

Lke‐6  4  700  20,0  Sz  30  50  0,6  4,5  6,5 
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4. § (1) A R. 9. § (3) bekezdésében lévő táblázat a következő övezettel egészül ki: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti  beépítés  Legnagyobb  épületek  legkisebb  max.  minimális 

jele  módja  beépítettsége % 
legnagyobb építmény‐

magassága (m) 
területe 

m
2
 

szintter. 
mutató 

zöldfelületi 
aránya % 

Vt‐5*  SZ/K  50  7,5 (8,0)  K  1,0  30 

 

(2) A R. 9. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(16) A Vt‐5 és Vt‐5* építési övezetben új lakóépület nem helyezhető el.” 

 

(3) A R. 9. §‐a a következő bekezdésekkel egészül ki: 

„(16a) Vt‐5* építési övezetben oktatási intézményhez kapcsolódó tornacsarnok építménymagassága 
legfeljebb 8,0 méter lehet. 

(16b) Vt‐5* építési övezetben amennyiben az oktatási, nevelési  rendeltetés elhelyezésére  szolgáló 
építési  telek  beépítési módja  a  szabályozástól  eltérő  (kialakult),  úgy  a meglévő  épület  bővíthető, 
helyén a kialakult beépítési móddal összhangban új épület létesíthető.” 

 

5. § (1) A R. 10. §‐a a következő bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) A Gksz‐21 építési övezetben elhelyezhetők a gazdasági üzemek személyzetének (dolgozóinak) 
szálláshelyei is.” 

 

6. § (1) A R. 11. § (3) bekezdésében lévő táblázat kiegészül a Gip‐4 és paramétereivel: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti  beépítés  legnagyobb  építmények  legkisebb  max.  minimális 
 jele   módja  beépítettsége %   legnagyobb építmény‐

magassága (m) 
területe  

m2 
szintter. 
mutató 

zöldfelületi 
aránya % 

Gip‐4  SZ  50  20  5000  1,5  30 

 

(2) A R. 11. §‐a kiegészül a következő bekezdéssel: 

„(6)  A  Gip‐4  építési  övezetben  elhelyezhetők  a  gazdasági  üzemek  személyzetének  (dolgozóinak) 
szálláshelyei is.” 
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ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

 

7. §  (1) Hatályát veszti a 7/B. §  (1),  (2),  (4),  (7) bekezdése, a 10. §  (9) bekezdése és a 24. §  (13) 
bekezdésének e) és f) pontja.  

 

(2) Jelen rendelet az elfogadást követő 15. napon lép hatályba. 

 

Kihirdetés napja: 2018…… 

 

 

   ......................................    ......................................  

  Schwartz Béla s.k.  Dr. Jáger László s.k. 

  polgármester  jegyző 
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1.  melléklet  a  …./2018.  (…)  önkormányzati  rendelethez: Belterületi  szabályozási  terv 
módosítása 

1.1. Övezetmódosítás Vásár utca és a Széles‐víz közötti területen (1. módosítás)   
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1.2. Övezethatár módosítás az 5749/1 hrsz‐ú területet érintően (2. módosítás) 
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1.3. Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola tömbjét érintő módosítás (Tósokberénd) (3. 

módosítás) 

 

1.4Vízgazdálkodási terület kijelölése Ajkarendeken (7a. módosítás) 
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1.5. Munkásszállás kialakítása a MAL Zrt. telephelyén (5b. módosítás) 

 

1.6. Közpark kialakítása a Torna‐patak mellett (8. módosítás) 
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Belterület szabályozási tervlap jelmagyarázata 

  Tervezési terület határa 
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1.7  Övezethatárok összevonása Ajkarendek Nyugati lakóterületen (4. módosítás) 

 

  Tervezési terület határa 
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1.8 Hibajavítás a Babucsa‐dűlő szabályozási tervében  (SZT‐A‐B‐1  jelű szabályozási tervlap)  (9. 
módosítás) 

 

    

Tervezési terület határa 
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2. melléklet  a …./2018.  (…)  önkormányzati  rendelethez: Külterületi  szabályozási  terv 
módosítása (7b. módosítás) 

 

Külterületi szabályozási tervlap jelmagyarázata 

 

  TERVEZÉSI TERÜLET HATÁRA 
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 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ 2.
JAVASLAT 

2.1. MÓDOSÍTÁSOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÖSSZEFÜGGÉSEI 

(KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT) 

2.1.1. Övezetmódosítás a Vásár utca és a Széles‐víz között (1. módosítás) 
A módosítással  érintett  terület Ajka  északi  részén,  az  ipari  park  környezetében  található. A  déli, 
beépült részen a beépítettség elérte a szabályozási tervben meghatározott 30%‐os mértéket, így a 
területen  nem  valósítható meg  további  fejlesztés.  A  terület  jelenleg  a  Gksz‐2  építési  övezetbe 
tartozik, melynek paraméterei a következők: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti  beépítési  legnagyobb  épületek  legkisebb  max.  minimális 
 jele   módja  beépítettsége %   legnagyobb építmény‐

magassága (m) 
területe  
m

2
 

szintter. 
mutató 

zöldfelületi 
aránya % 

Gksz‐2  SZ  30  12,5  2000  1,0  40 

A  tömbben  több  működő  vállalkozás  található,  melyek  bővítését  megakadályozza  a  jelenlegi 
szabályozás. A tevékenységek helyhez kötöttek, további telekterület a beszorítottságuk miatt nem 
vehető igénybe, ezért a beépíthetőség növelésére van szükség. 

Hatályos településszerkezeti tervi részlet  hatályos szabályozási tervi részlet 
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Javaslat: 
A módosítás  során  az  érintett  terület  Gksz‐24 
övezetbe kerül átsorolásra, mely a szomszédos, 
Vásár  utca  és  Hársfa  utcák  által  határolt 
tömbben is érvényesek. Így a Vásár utca mindkét 
oldalára  azonos  előírások  vonatkoznak,  mely 
településképileg  kedvező  helyzetet  teremt.  Az 
építménymagasság  változatlan  marad.  Az 
építési övezetben a minimális zöldfelület aránya 
30%‐ról 20%‐ra csökken. 

A  fenti  arányok  változtatásának  ellensúlyozása 
és a Széles‐víz menti ökológiai folyosó erősítése 
érdekében  zöldsávként  megtartandó  10,0 
méteres nem beépíthető terület kerül kijelölésre. 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti  beépítési  legnagyobb  épületek  legkisebb  max.  minimális 
 jele   módja  beépítettsége %   legnagyobb építmény‐

magassága (m) 
területe  
m

2
 

szintter. 
mutató 

zöldfelületi 
aránya % 

Gksz‐24  SZ  50  12,5  2000  1,0  20 

 
2.1.2. Övezethatár módosítás az 5749/1 hrsz‐ú területet érintően (2. módosítás) 
A  kopás  álló  lemezek  gyártásával  foglalkozó  Eipa  Hungária  Kft.  (5748/7  hrsz.)  bővíteni  kívánja 
vállalkozását, ugyanakkor a hatályos szabályozás ezt nem teszi lehetővé, mivel a bővítésre igénybe 
vehető beépítetlen terület másik övezetben fekszik (lásd ábrát). Ez a telek a még beépítetlen 5749/1 
hrsz‐ú telek, mely felosztásának előkészítése folyamatban van. Az 5719 hrsz‐ú út, az 5724 hrsz‐ú út, 
a  köztemető,  valamint  az  5718  hrsz‐ú  út  meghosszabbításával  határolt  terület  két  övezetben 
fekszik: Gksz‐4 és Gksz‐25. A vonatkozó övezeti paraméterek a következők: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti  beépítési  legnagyobb  épületek  legkisebb  max.  minimális 
 jele   módja  beépítettsége %   legnagyobb építmény‐

magassága (m) 
területe  
m

2
 

szintter. 
mutató 

zöldfelületi 
aránya % 

Gksz‐4  SZ  35  12,5  5000  1,0  40 

Gksz‐25  SZ  40  15,5  5000  1,0  30 

 Hatályos településszerkezeti tervi részlet  Hatályos szabályozási tervi részlet 
(nyíllal a bővítés iránya) 

   

Eipa 
Hungári
a Kft. 
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Mivel  iparterületről van szó, a két övezet között 
nincs  nagy  különbség  a  beépítettség  és  az 
építménymagasság  szempontjából 
(beépítettség: 5%, építménymagasság: 3 méter), 
Továbbá  nem  szerencsés,  ha  egy  dinamikusan 
változó tömb több övezetbe van besorolva, mert 
az  az  ipari  park  fejlesztését megnehezíti.  Ezért 
javasoljuk,  hogy  az  5749/1  és  /2  telek  egésze  is 
kerüljön  Gksz‐25  építési  övezetbe. 
Megjegyezzük,  hogy  a  szomszédos  Gksz‐4*, 
Gksz‐8  és  Kt‐1  építési  övezetben  a  legnagyobb 
építménymagasság  12,5  m,  tehát  a  3 méterrel 
nagyobb  építménymagasság  településképileg 
sem zavaró. 

2.1.3. Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola tömbjét érintő módosítás 
(Tósokberénd) (3. módosítás) 
 

A  Szent  István Király Római Katolikus Általános  Iskola  fejleszteni  kívánja  az  intézményt,  ezért  a 
jelenlegi  technika  terem  és  könyvtár  épületének  elbontását  követően,  annak  helyén  új  ebédlőt, 
konyhát  és  kiszolgáló  helyiséget  kíván  létrehozni.  Az  általános  iskola  telkének  beépítési módja 
vegyes:  a  szabadonálló  épületek mellett  oldalhatáron  álló  épületek  is  találhatók.  A  fejlesztéssel 
érintett épület éppen oldalhatáron áll. A hatályos szabályozás ugyanakkor a szabadon álló beépítési 
módot írja elő:  

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti  beépítés  Legnagyobb  épületek  legkisebb  max.  minimális 
 jele   módja  beépítettsége %   legnagyobb építmény‐

magassága (m) 
területe  
m2 

szintter. 
mutató 

zöldfelületi 
aránya % 

Vt‐5  SZ  50  7,5  K  1,0  30 

A szabadonálló beépítési mód mellett  javasolt a kialakult állapot előírása. Megjegyezzük továbbá, 
hogy  a  Vt‐5  és  Vt‐5*  építési  övezet  megkülönböztetése  nem  egyértelmű  a  szabályozásban.  A 
szabályozási tervlapon Vt*‐5 övezet szerepel, az övezeti táblázat ezt nem tartalmazza. A beépítésre 
vonatkozó  kialakult  állapot  szabályozása,  valamint  a  szabályozás  egyértelműsítése  érdekében  az 
övezeti jel korrigálásra kerül, a vonatkozó előírások pontosítása megtörténik, és a táblázat kiegészül 
a Vt‐5* övezettel: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti  beépítés  Legnagyobb  épületek  legkisebb  max.  minimális 
 jele   módja  beépítettsége %   legnagyobb építmény‐

magassága (m) 
területe  

m
2
 

szintter. 
mutató 

zöldfelületi 
aránya % 

Vt‐5*  SZ/K  50  7,5 (8,0)  K  1,0  30 

Pontosított előírások a Vt‐5 és Vt‐5* övezet egyértelmű megkülönböztetése érdekében: 

„(16) A Vt‐5 és Vt‐5* építési övezetben új lakóépület nem helyezhető el. 

„(16a) Vt‐5* építési övezetben oktatási intézményhez kapcsolódó tornacsarnok építménymagassága 
legfeljebb 8,0 méter lehet.” 



VÁROS-TEAMPANNON  VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 
 

22 
 

(Vö:  Hatályos  előírás:  A  Vt‐5  építési  övezetben  új  lakóépület  nem  helyezhető  el.  Oktatási 
intézményhez kapcsolódó tornacsarnok építménymagassága legfeljebb 8,0 méter lehet) 

Új előírás a beépítési módra vonatkozóan: 

Vt‐5*  építési  övezetben  amennyiben  az  oktatási,  nevelési  rendeltetés  elhelyezésére  szolgáló  építési 
telek  beépítési módja  a  szabályozástól  eltérő  (kialakult),  úgy  a meglévő  épület  bővíthető,  helyén  a 
kialakult beépítési móddal összhangban új épület létesíthető. 

Megjegyezzük, hogy az övezettel érintett terület további része az általános iskola távlati fejlesztési 
területének tekinthető, ahol a szabályozás tulajdonképpen változatlan marad.  

Hatályos településszerkezeti tervi részlet  Hatályos szabályozási tervi részlet 

 

2.1.4. Övezethatárok összevonása Ajkarendek nyugati lakóterületén (4. módosítás) 
A folyamatosan beépülő Ajkarendek nyugati lakóterület északi tömbjében a telekalakítást nehezíti, 
hogy az két övezetbe, az Lke‐6 és Lke‐7 övezetbe tartozik. A két övezetre vonatkozó paraméterek a 
következők: 
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az 
építési 
övezet 
jele 

az építési 
övezet 
lakóépü‐
leteiben 
elhelyez‐
hető 

lakásszám 
db 

A TELEK 

Leg‐
kisebb 
területe 

m2 

legkisebb 
széles‐
sége 
m 

beépítési 
módja 

legna‐
gyobb 
beépí‐
tettsége 

% 

legkisebb 
zöld‐

felülete 
% 

legna‐
gyobb 
szint‐
terület‐
kimuta‐
tója 

m
2/m2 

épületeinek 

legnagyobb 
építmény‐
magassága 

m 

legna‐
gyobb 
homlok‐
zatma‐
gassága 

m 

LKe‐6  2  700  20,0  Sz  30  50  0,6  4,5  6,5 

LKe‐7  4  1000  20,0  Sz  30  50  0,6  4,5  6,5 

 

Mint  látható,  a  két  övezet  között  a  kialakítható  lakásszámban  és  a  kialakítható  telek  legkisebb 
méretében  van  különbség.  Az  Lke‐6  övezet  esetében  ráadásul  ellentmondás  van  a  szabályozási 
tervlap és a helyi építési szabályzat szerinti legkisebb telekméret előírásában: előbbiben 900 m2, az 
utóbbiban 700 m2 a legkisebb telekméret.  

A két övezetet úgy célszerű összevonni, hogy a két területen az építési  jogok ne sérüljenek. Ezért 
javasolt,  hogy  a  tervezéssel  érintett  területre  az  Lke‐6  övezet  paraméterei  legyenek  érvényesek, 
ahol 4 lakóegység is elhelyezhető, a következők szerint:  

az 
építési 
övezet 
jele 

az építési 
övezet 
lakóépü‐
leteiben 
elhelyez‐
hető 

lakásszám 
db 

A TELEK 

Leg‐
kisebb 
területe 

m
2 

legkisebb 
széles‐
sége 
m 

beépítési 
módja 

legna‐
gyobb 
beépí‐
tettsége 

% 

legkisebb 
zöld‐

felülete 
% 

legna‐
gyobb 
szint‐
terület‐
kimuta‐
tója 

m
2/m2 

épületeinek 

legnagyobb 
építmény‐
magassága 

m 

legna‐
gyobb 
homlok‐
zatma‐
gassága 

m 

LKe‐6  4  700  20,0  Sz  30  50  0,6  4,5  6,5 

Az Lke‐6 övezet paraméterei közül tehát csak az övezetben elhelyezhető lakásszám változik 2‐ről 4‐
re. A tervlapon egyúttal a tervhiba is kijavításra kerül. 

 Hatályos településszerkezeti tervi részlet  Hatályos szabályozási tervi részlet 
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2.1.5. Munkásszállások kialakításának lehetővé tétele a Gyár utcai gazdasági területen és a 
MAL Zrt. irodaházában (5. módosítás) 
 

Gyár utca (5a. módosítás) 

A Gyár utcai  telephelyen működik az Ajkai Elektronikai és Szolgáltató Kft. és az AE‐Plasztik Kft., 
közös múltjuk  egészen  az  1960‐as  évekig  nyúlik  vissza.  A  két  vállalkozás  szoros  partnerségben 
működik együtt, az előbbi ipari lemez alkatrészek előállításával (sajtolás, CO2 és ponthegesztés, Zn, 
Ag, Cu, Ni, Sn felületkezelés, összeszerelés), az utóbbi műanyag fröccsöntött‐ és szerelt alkatrészek 
gyártásával  foglalkozik.  Ebből  következően  a  területen  lévő  irodaházon  és  szociális  helységeken 
(étterem,  konyha,  öltözők)  túl  üzemcsarnokok  találhatók.  A  vállalkozások  a  munkások 
elszállásolását  (jelenleg közel 80  férőhely kialakításával) a telephelyen belül kívánják megoldani, a 
meglévő, de bezárt éttermi étkező    felhasználásával. A közel 6,5 ha‐os  telek  (hrsz. 1543) Gksz‐21 
építési övezetbe van besorolva, beépítettsége megközelíti a 40%‐ot.  

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti  beépítési  legnagyobb  épületek  legkisebb  max.  minimális 
 jele   módja  beépítettsége %   legnagyobb 

építmény‐
magassága (m) 

területe  
m2 

szintter. 
mutató 

zöldfelületi 
aránya % 

Gksz‐21  SZ  50  12,5  1 ha  2  20 

 A  terület  környezetében  kertvárosias  lakóterület  található.  A  terület  jelenlegi  kereskedelmi‐
szolgáltató  gazdasági  terület  besorolása  nem  teszi  lehetővé,  hogy  munkásszállót  lehessen 
kialakítani a telephely épületében, ezért a településrendezési eszközök módosítása szükséges.  

MAL Zrt. (5b. módosítás) 

A MAL Zrt. telephelye Ajka hagyományos ipartelepi részén található a Székesfehérvár‐Szombathely 
vasútvonal mellett. A  több, mint 60 ha‐os  telephely dolgozóinak  elszállásolására  az  598/15  és  az 
1960/2 hrsz‐ú telken  lévő MAL  irodaházat kívánják felhasználni. Korábban az üzem tízezernél több 
embernek  is munkát  adott,  az  amúgy  impozáns  irodaépület  akkor  nagy  adminisztrációnak  adott 
helyet. A  dolgozók  létszáma mára  ezerre  csökkent,  így  az  irodaházban  hely  szabadult  fel, mely 
alkalmas egyéb funkciók elhelyezésére, így pl. a nem helyben dolgozók elszállásolásra.  
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Az  egész  gyártelep  Gip‐2  övezetbe  (egyéb  ipari  terület)  van  besorolva,  ahol  az  OTÉK  szerinti 
rendeltetéseket  lehet  elhelyezni,  azaz  a  régi  OTÉK  20.  §  (5)  bekezdésének  1.  pontja  alapján  a 
gazdasági  tevékenységi  célú  épületen  belül  a  tulajdonos,  a  használó  és  a  személyzet  számára 
szolgáló  lakások helyezhetők el, szálláshely ugyanakkor nem. Ezért a településrendezési eszközök 
módosítása szükséges.  

A Gip‐2 építési övezet paraméterei jelenleg a következők: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti  beépítés  legnagyobb  építmények  legkisebb  max.  minimális 
 jele   módja  beépítettsége %   legnagyobb építmény‐

magassága (m) 
területe  
m

2
 

szintter. 
mutató 

zöldfelületi 
aránya % 

Gip‐2  SZ  50  20  5000  1,5  30 

 

Hatályos településszerkezeti tervi részlet  Légifotó részlet 

 
Hatályos szabályozási terv részletek   

 

Gyár u. 

M
A
L 

Tervezett szálláshely  
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Javaslat: 

A  területek  kialakult  területfelhasználása,  valamint  szerkezeti  kapcsolódása miatt  nem  javasolt  a 
területfelhasználás  megváltoztatása.  Mindemellett  az  OTÉK  jelenlegi  szabályozása  szerint  a 
tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló  lakás ma  is elhelyezhető, csak szálláshely 
nem. 

Javasoljuk a Gyár utcai  terület  jelenlegi építési övezetében, valamint a MAL esetében az  irodaház 
telkeinek  új  külön  övezetbe  sorolása  mellett  a  szálláshelyek  kialakításának  lehetővé  tételét  a 
következőképpen: 

 A Gyár utcai Gksz‐21  építési övezetbe  sorolt  területre  javasoljuk  előírni, hogy  „A Gksz‐21 
építési  övezetben  elhelyezhetők  a  gazdasági  üzemek  személyzetének  (dolgozóinak) 
szálláshelyei  is”. A  településrendezési  eszközökben  ez  az  egyetlen Gksz‐21  építési övezet 
került kijelölésre. 

 A MAL Zrt. irodaépületeinek telkeit (598/15 és az 1960/2 hrsz) külön Gip‐4 építési övezetbe 
javasoljuk besorolni, és a következő előírást szükséges a HÉSZ‐be építeni: „A Gip‐4 építési 
övezetben elhelyezhetők a gazdasági üzemek személyzetének (dolgozóinak) szálláshelyei is.” A 
Gyár utcai gazdasági területtel ellentétben a MAL épületeinek külön telkeket alakítottak ki, 
illetve a Gip‐2 építési övezetbe beletartozik szinte az egész hagyományos ajkai gyártelep. 
Ebben  az  esetben  településrendezési  szempontból  célszerű  szűkíteni  a  szálláshely 
elhelyezésének  területi  hatókörét.  (Megjegyzés:  a  Gyár  utcai  telephely  esetében  ez  a 
szűkítés  azért  nem  indokolt,  mert  a  terület  viszonylag  kisebb  területű,  illetve  a  telek 
egybefüggő,  azaz  épületeknek nem  alakítottak  ki  külön  telkeket  (lásd még OTÉK  eltérés 
alátámasztása). A Gip‐4 építési övezetre vonatkozó szabályok megegyeznek a Gip‐2 építési 
övezet szabályaival, azzal a különbséggel, hogy itt lehetővé válik a szálláshely kialakítása.  
Ehhez  a módosításhoz  további  két  korrekció  is  tartozik:  egyrészt  a MAL  Zrt.  irodájához 
vezető 1960/1 hrsz‐ú út önkormányzati tulajdonú közterület, ezért az közlekedési területbe 
kerül,  a mellette  lévő  599/3 hrsz‐ú  terület  a Magyar Állam  tulajdona,  a  vasút  területe  (az 
Ajka‐Gyártelep  vasúti megállóhely  szerves  része),  így  a  terület  kötöttpályás  közlekedési 
területbe kerül besorolásra (KöK). 

A  rendeltetések  körének  kiterjesztése  OTÉK  eltéréssel  lehetséges.  Az  OTÉK  jelenleg  hatályos 
állapota  szerint  (OTÉK  10.  §‐a) már  a  helyi  építési  szabályzat  határozhatja meg  az  elhelyezhető 
építmények  rendeltetését,  tehát a  szabályozás az OTÉK 2012‐es módosítása óta  jóval  lazábbak a 
funkciók  elhelyezésére  vonatkozó  szabályok.  Ugyanakkor  mivel  a  településrendezési  eszközök 
2001‐ben  kerültek  elfogadásra,  ezért  az  OTÉK  2012.  augusztus  6‐án  hatályban  lévő 
településrendezési  követelményeit  kell  továbbra  is  figyelembe  venni,  ami  jóval  szigorúbbnak 
tekinthető, hiszen  csak az OTÉK  szerinti  rendeltetések helyezhetők el, melyet a HÉSZ  legfeljebb 
szigoríthat. Az elhelyezhető funkciók meghatározásától ugyanakkor el lehet térni az OTÉK 111. § (2) 
bekezdése  szerint,  hiszen  az  elhelyezhető  funkciók  köre  is  településrendezési  követelmény.  Az 
eltéréshez a következő előírások mérlegelése szükséges.  

111.  §  (2) A  II.‐III.  fejezetben meghatározott követelményeknél megengedőbb követelményeket a 
településrendezési eszköz akkor állapíthat meg, ha  

a) azt különleges településrendezési okok vagy a kialakult helyzet indokolja, továbbá 

b) közérdeket nem sért, valamint 

c) a 31. § (1) bekezdésében foglalt követelmények megfelel, azaz megfelelnek a településrendezési, 
településképi,  illeszkedési,  a  környezet,  a  táj‐,  természet‐  és  a  műemlékvédelmi,  továbbá  a 
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rendeltetési,  az  egészség‐,  a  tűz‐,  a  köz‐  és  más  biztonsági,  az  akadálymentességi 
követelményeknek,  valamint  a  geológiai,  éghajlati,  illetőleg  a  terep,  a  talaj  és  a  talajvíz  fizikai, 
kémiai,  hidrológiai  adottságainak,  illetőleg  azokat  ne  befolyásolja  károsan.  Az  OTÉK‐tól  való 
eltéréshez az állami főépítész záróvéleményében adja meg hozzájárulását a TFR rendelet 28. § (4) 
bekezdése alapján, mérlegelve az OTÉK 111. § (2) bekezdésének előírásait. 

OTÉK‐tól való eltérés alátámasztása 

Különleges településrendezési okok, kialakult helyzet 

Egyrészt magától értetődik, hogy egy üzem a nem környékbeli dolgozóinak a szállása közel legyen a 
munkahelyhez. Másrészt  ésszerű  és  támogatandó  az  is,  hogy  a  vállalatok meglévő  szintterület 
kapacitást használnak  fel erre a célra, a  felhagyott épületek, épületrészek újrahasznosításával. Az 
OTÉK  eltérést  ugyanakkor  településszerkezeti  okok  is  indokolják.  Az  érintett  épületek  az  adott 
telephely  szerves  részét  képezik  (gondoljunk  a  kialakult  belső  úthálózatra,  belső  kapcsolatokra, 
közműhálózatra,  zöldfelületi  rendszerre),  azok  rendszeréhez  közvetlenül  kapcsolódik.  Egy 
esetleges,  csak  épületet  érintő  területfelhasználás  változtatás  amúgy  sem  változtatná  meg  a 
környezetet,  csak  bonyolultabb  helyzetet/zavart  okozna  a  kialakult  állapotban,  a  szabályozásban 
stb. 

Közérdek kérdése 

Az OTÉK‐tól  való  eltérés  nem  érint  közterületet,  közérdeket  nem  sért,  hiszen  a meglévő, beállt, 
magántulajdonú  területekre  vonatkozik  a  változás.  Közérdek  továbbá,  hogy  az  érintett  üzemek 
folyamatosan működjenek, adóbevételt  termeljenek a városnak, melyből az  folyamatosan  javítani 
tudja a települési környezetet. Az általános munkaerőhiány közismert, ezért a munkaerő biztosítása 
áttételesen a köz érdeke is.  

OTÉK 31. § (1) bekezdésében foglalt követelmények igazolása 

Településrendezési  követelmények,  településképi,  illeszkedési  és  rendeltetési  követelmények:  a 
településrendezési  követelmények  azzal  teljesülnek,  hogy  a  településszerkezet  a  terület‐
felhasználás szempontjából folyamatos, összefüggő marad. Az új rendeltetések meglévő épületben 
kerülnek  elhelyezésre,  így  nem  változik  a  településkép.  A  rendeltetési  követelmények  azzal 
teljesülnek, hogy az OTÉK alapvetően  lakás elhelyezését teszi  lehetővé, melyhez hasonló a szállás 
jellegű rendeltetés. 

Táji‐,  természeti‐  és  műemlékvédelmi  követelmények:  A  területek  beálltak,  természetvédelmi  és 
műemléki  értékek  nincsenek  a  területeken,  a  módosítás  érdemben  nem  befolyásolja  a  tájkép 
megjelenését. A követelményekkel összhangban van az OTÉK‐tól való eltérés. 

Egészség‐,  a  tűz‐,  a  köz‐  és  más  biztonsági,  az  akadálymentességi  követelmények:  szálláshelyek 
kialakítása esetén figyelembe kell venni az OTÉK szerinti és a hatóságok által előírt egészség‐, a tűz, 
a köz‐ és más biztonsági, az akadálymentességi követelményeket, attól függően vagy függetlenül, 
hogy milyen  rendeltetésű építmény valósul meg. Ennek betartása a tulajdonos/beruházó  feladata, 
kötelessége, ezen az OTÉK‐tól való eltérés nem változtat.  

Geológiai,  éghajlati,  illetőleg  a  terep,  a  talaj  és  a  talajvíz  fizikai,  kémiai,  hidrológiai  adottságainak 
megőrzése: a módosítások beállt területeket érintenek. A módosítások egyáltalán nem befolyásolják 
a geológiai, éghajlati és terepviszonyokat, nem változtatják meg a talajvíz fizikai, kémiai, hidrológiai 
adottságait, hiszen ezzel nem változik sem a beépítés intenzitása, sem a beépítettség mértéke. 
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2.1.6. Egyes HÉSZ előírások hatályon kívül helyezése (6. módosítás) 
  

7/B. § (1), (2), (4) bekezdés törlése 

7/B.  §  (1)  A  Szőlőhegy  területén  a  kertvárosias  lakóterületen 
övezeteiben  elhelyezhető  főfunkciójú  épületek:  Legfeljebb 
kétlakásos lakóépület az övezeti előírásoknak megfelelően. 

(2)  A  Szőlőhegy  területén  a  kertvárosias  lakóterületen 
kivételesen elhelyezhető legfeljebb négylakásos lakóépület. 

(4) A Szőlőhegy területén a telkenként kialakítható rendeltetési 
egységek száma: az elhelyezhető lakásszám plusz egy. 

A  bekezdések  az  elhelyezhető  rendeletetések  számát 
határozza  meg,  ugyanakkor  a  (3)  bekezdés  építési 
övezetenként  is meghatározza  az  elhelyezhető  lakásszámot 
(lásd táblázatot). Ez a párhuzamos szabályozás zavart okoz a 

szabályok alkalmazásában, ezért ennek a három bekezdésnek a törlése indokolt. 

10. § (9) bekezdés törlése 

A rendelet 10. § (9) bekezdése szerint „A gazdasági területeken a minimális telekszélesség 30 m, a 
minimális telekmélység pedig 50 m. Saroktelek esetében a telekszélesség min. 40 m. Szabálytalan 
alakú telkeknél az építési hely területén kell megfelelni a minimális telekszélességnek.” 

A  gazdasági  területen  fekvő  telek  fejlesztésre  való  alkalmasságát  többek  között  annak 
megközelíthetősége,  a  vonatkozó  szabályok,  valamint  térbeli  adottságai  határozzák  meg.  Egy 
gazdasági  terület  telekszerkezetét a kialakításra  tervezett  fejlesztések összessége határozza meg, 
ezért  egy  tömbön belül  igen  változatos  lehet  a  telkek mérete. Elvárás, hogy  az  adott  területet  a 
kívánt fejlesztésre minél  jobban fel  lehessen használni. Továbbá örökségvédelem szempontjából  is 
teljesen  érdektelen  egy  gazdasági  terület  telekszerkezete,  főleg  egy  kialakuló  ipari  park  esetén. 
Ebből a szempontból teljesen életszerűtlennek tekinthetők az olyan méretbeli korlátozások, mint a 
telekszélesség és a telekmélység. Ezért az előírás törlése javasolt. 

7/B. § (7) bekezdésének és 24. § (13) bekezdés e) és f) pontjának törlése 

7/B.  §  (7)  bek.  A  Szőlőhegy  területén  az  egy  tömegben  kialakítható  épület  alapterülete  nem  lehet 
nagyobb:  sem  az  adott  építési  övezetben  előírt  legkisebb  telekterület  150%‐hoz  tartozó 
legnagyobb beépítési %‐nak megfelelő alapterületnél, sem legfeljebb bruttó 250 m2‐nél. 

24. § (13) e) Az egy tömegben kialakítható legnagyobb építményméret az adott építési övezetben előírt 
legkisebb  telekterület  150%‐hoz  tartozó  legnagyobb  beépítési  %‐nak  megfelelő  alapterület, 
Szőlőhegyen ez legfeljebb 250 m2 lehet. 
 
24. § (13) f) A legkisebb telekterület 150%‐nál nagyobb telekméretek esetében az építhető építmények‐
épületek csak több, önálló tömegben helyezhetők el. 
Az előírások az egy tömegben elhelyezhető épületek alapterületét határozzák meg, hatással van a 
településkép  alakulására,  de  nem  tekinthetők  egyértelműen  településképi  előírásoknak.  Az 
előírások a magasabban fekvő Szőlőhegy és Babucsa dűlő tájképi kitettsége miatt kerültek a helyi 
építési szabályzatba. A  jelentkező  igények miatt (pl. két  lakásos  lakóházak építésekor) ugyanakkor 

az 
építési 

övezet jele 

az építési övezet 
lakóépületeiben 

elhelyezhető lakásszám 
db 

Lke‐1  2 

Lke‐2  2 

Lke‐3  4 

Lke‐4  2 

Lke‐5  2 

Lke‐6  2 

Lke‐7  2 

Lke‐8  2 

Lke‐9  2 
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nem  lehet  betartani  az  előírásokat,  ezért  az  Önkormányzat  törölni  kívánja  a  szabályzatból. 
Megjegyezzük,  hogy  az  előírásokat  a  településképi  rendelet  is  tartalmazza,  a  párhuzamosságok 
miatt is célszerű törölni. 

2.1.7. Vízgazdálkodási terület kijelölése felszíni vízrendezés érdekében Ajkarendeken és 
Padragon (7. módosítás) 
 
Ajkarendek 
A 4637 és a 4735 hrsz‐ú árok Ajkarendek keleti határában lévő szőlőhegyről lezúduló csapadékvizek 
egy  részét  irányítja  az  Ajkarendeken  keresztül  folyó  Széles‐vízbe.  Az  árok,  megfelelő 
karbantartással, a Korányi Frigyes utca keleti  teleksorát és építményeit  védi a  többletvizektől. Az 
Önkormányzat akkor tudja a karbantartást megfelelően elvégezni, ha az árok menti 5 méteres sávot 
kisajátítja a javaslat szerint.  
A  hatályos  szabályozási  tervben  és  a  településszerkezeti  tervben  az  árok  nem  szerepel.  Ezért  a 
területe  és  kisajátításra  tervezett  fenntartó  sávja  falusias  lakóterületből  vízgazdálkodási  területbe 
kerül átsorolásra. 
  
Hatályos településszerkezeti tervi részlet  Hatályos szabályozási tervi részlet 
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Padrag 
Padragkút déli részénél rendszeres a csapadékvíz miatti elöntés, melynek megelőzésére árkot tervez 
kialakítani  az  Önkormányzat.  Az  árok  a  kialakítását  követően  a  Padragi‐vízbe  vezeti  le  a 
csapadékvizet,  kikerülve  a  01099/1  hrsz‐ú  ingatlanon  álló  lakóépületet.  Az  érintett  telkek, 
telekrészek magántulajdonban vannak. A telekrészek kisajátításával az Önkormányzat megvalósítja 
a  fejlesztést.  Ehhez  ugyanakkor  a  terület  övezeti  besorolásának  megváltoztatása  szükséges: 
általános mezőgazdasági területből  vízgazdálkodási területbe. 
 
Hatályos településszerkezeti tervi részlet  Hatályos szabályozási tervi részlet 

 

 
2.1.8. Közpark kijelölése a Torna‐patak mellett (8. módosítás) 
A Torna‐patak és a Téglagyár u. közötti tömbben található egy 1,5 ha‐os beépítetlen, viszonylag zárt 
terület, melyen  egy  lakóház  (parasztház)  és  egy használaton  kívüli malom  épület  áll. Az  épületek 
Ajka  legrégebbi  épületeinek  tekinthetők. A malom Ajka  1857‐es  kataszteri  térképen már  szerepel 
Preiszinger‐Mühle néven  (nem  áll  védelem  alatt),  a helyszínen még mindig  felfedezhető  a  térkép 
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szerinti egykori malomárok. A  terület nagy  része  fás,  ligetes, az észak‐keleti  része mezőgazdasági 
művelés alatt áll.  
A hatályos szabályozás szerint Mko övezetbe van besorolva, jelenleg épületet nem lehet elhelyezni. 
Kizárólag a Téglagyári út felől lehet megközelíteni ezt a területet, mely a nagy szintkülönbség miatt 
egy bevágásban halad, burkolata nincs. Ez az út csak a lakóházhoz és a malomhoz vezet közvetlenül. 
Figyelembe kell venni a  tervezés során, hogy a város úthálózatát nagy  távon  javítani  fogja a Béke 
utca tervezett átkötése, ma viszont csak a gyalogos híd létezik.  
A terület délkeleti részén lévő telkek önkormányzati tulajdonban vannak (3110/1, 3, 4, 5), a malom a 
Magyar Államé, a fennmaradó területek magántulajdonban vannak. 
Az Önkormányzat szabadidős‐, sport és közösségi rendezvények  lebonyolítására alkalmas területet 
kíván kialakítani, de azt a helyi építési szabályzat nem teszi lehetővé.  
 
Hatályos településszerkezeti tervi részlet  Hatályos szabályozási tervi részlet 

Légifotó (Forrás: Google Earth)  Részlet Ajka 1857‐es kataszteri térképéből (Forrás: 
mapire.hu) 
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Malom és malomárok  Lakóház 

   
 
Javaslat 
A  terület  tervezett  használatához  a  zöldterületi  besorolás  illeszkedik  a  legjobban.  Ez  az  övezet 
összhangban  van az önkormányzat  céljaival, azaz  lehetővé  teszi a pihenéssel, kikapcsolódással és 
sportolással  összefüggő  építmények  elhelyezését,  rendezvények megtartását,  továbbá megőrzi  a 
terület  beépítetlenségét,  valamint  biztosítja  a magas  zöldfelületi  arányt  a  Torna‐patak mentén, 
erősítve annak ökológiai folyosó jellegét.  
A telekalakítást követően a másfél hektáros terület beépítettsége valamivel több, mint 3% lesz (régi 
OTÉK  szerint  legfeljebb 2%  lehet), ugyanakkor a  jelenlegi  épületek – azok  rekonstrukciója után – 
elegendőknek tekinthetők a zöldterületi tevékenységekhez kapcsolódó rendeltetések elhelyezésére. 
A  terület  jelenleg  egy  viszonylag  szűk  bejáraton  közelíthető meg  a  Téglagyári  út  felől, melynek 
szélesítése a meglévő épületek miatt nem lehetséges. Ezért a Béke utca felől a Torna‐patak melletti 
területen  is célszerű bejáratot  létesíteni egy kb. 12 méter szélességű zöldterületi nyél kijelölésével. 
Ezen a zöld nyélen elhelyezhető egy sétány a városközpont felől, egy szélesebb zöldsáv, valamint a 
terület  közúti  megközelítését  biztosító  bejárat.  Ez  utóbbinak  nem  kell  szélesnek  lennie,  hiszen 
egyirányúsítható  a  forgalom  (Téglagyári  út  felőli  bejárattal,  Béke  utcai  kijárattal).  Ez  a  kialakítás 
ugyanakkor biztosíthatja, hogy a gépjárművek a zöldterület dél‐nyugati részébe „szoríthatók”, mely 
mentesítheti a leendő zöldterület fennmaradó részét a gépjármű forgalom alól.  
Nagy távon célszerű  legalább egy gyalogos (és kerékpáros) kapcsolatot  létesíteni a Kinizsi Pál utca 
felé – híddal csatlakozva a 2905/18 hrsz‐ú közterületen keresztül –, vagy a Téglagyári úthoz. Ezt majd 
– a patak menti sétánnyal együtt – a nagy terv készítése során célszerű átgondolni, megtervezni. 
A meglévő épületek megtartása,  felújítása, valamint a helyi védett épületek közé történő  felvétele 
javasolt,  hiszen  az  egykori  Ajka  népi  építészeti  és  hagyományos  ipari  örökségének  utolsó 
darabjainak  tekintendők.  Ugyanígy  a  terület  kialakításakor  javasolt  az  egykori  árkok  (legfőképp 
malomárok) megtartása. A zöldterület műtrágyait azonos  szempontok alapján közterület‐alakítási 
terv  szerint  javasolt  kialakítani.  A  terület  rendezésekor  célszerű  megtartani  a  meglévő 
terepalakulatokat, mely őrzi az egykori használatot. 
 
2.1.9. Hibajavítás a Babucsa‐dűlőben (9. módosítás) 
A  Babucsa‐dűlő  hatályos  szabályozási  tervlapján  két  olyan  övezet  is  szerepel,  amely  nem 
összeegyeztethető a tervben  lévő kódolással  (Lke helyett KEL),  illetve a HÉSZ 7/A. §  (1) bekezdése 
sem  tartalmazza. Hibás övezeti  szabályozás: KEL  (O/30%/4,5 m/min.  1000 m2)  és KEL  (O/30%/7,5 
m/1000 m2). 
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Részlet a hatályos HÉSZ‐ből (7/A. § (1) bek.) 

Az 
építési 

övezet jele 

A telek

legkisebb 
területe 

m
2
 

legkisebb 
szélessége 

m 

beépítési 
módja 

legnagyobb 
beépí‐
tettsége 

% 

legkisebb 
zöldfelülete 

% 

legnagyobb 
szintterület
i mutatója 
m

2
/m

2
 

épületek 

legnagyobb 
építmény‐
magassága 

m 

legnagyobb 
homlokzatma‐

gassága 
m 

Lke-1 300 10 Z 30 50 0,6 6,0 6,5 
Lke-2 800 18,0 O 30 50 0,6 4,5 5,5 
Lke-3 900 18,0 O 30 50 0,6 4,5 6,0 
Lke-4 900 20,0 SZ 30 50 0,5 4,5 5,5 
Lke-5,  
Lke-5* 

900 20,0 SZ 30 50 0,6 4,5 6,0 

Lke-6 1000 20,0 SZ 30 50 0,6 4,5 6,0 
Lke-7 1200 20,0 SZ 30 50 0,6 4,5 5,5 
Lke-8 1500 30,0 SZ 30 50 0,6 4,5 6,5 

 
A hibásan szabályozott terület beállt terület, ahol az építménymagasság 3‐6 méter között szóródik (1 
és 2 emeletes épületek), valamint 1000 m2‐nél nagyobb  telkek  találhatók. A  szomszédos  területre 
(Táncsics  utca  páros  oldala)  a  Szőlőhegyi  szabályozási  terv  érvényes már,  ahol  szintén  6,0 m  a 
legnagyobb  építménymagasság.  A  hibajavítás  érdekében  új  építési  övezet  bevezetése  javasolt, 
melynek paraméterei a következők: 
 

Az 
építési 

övezet jele 

A telek

legkisebb 
területe 

m
2
 

legkisebb 
szélessége 

m 

beépítési 
módja 

legnagyobb 
beépí‐
tettsége 

% 

legkisebb 
zöldfelülete 

% 

legnagyobb 
szintterület
i mutatója 
m

2
/m

2
 

épületek 

legnagyobb 
építmény‐
magassága 

m 

legnagyobb 
homlokzatma‐

gassága 
m 

Lke-9 1000 18,0 O 30 50 0,6 6,0 6,5 
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2.2. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 

A módosítással érintett területeken országosan védett természeti terület, ex‐lege természeti érték, 
Natura 2000 nem található. A Széles‐víz és a Padragi‐víz mentén ökológiai folyosó húzódik, melyet 
érint  az  1.,  7.  módosítás.  Az  1.  módosítás  esetén  már  kijelölt  gazdasági  területen  történik  a 
változtatás,  ahol  a  beépíthetőség  30%‐ról  50%‐ra  növekszik.  Ezen  a  szakaszon  viszonylag  széles 
telke van a vízfolyásnak (10‐14 m), a patak menti keskeny sávban fás‐bokros terület húzódik, amit az 
ökológiai folyosó védelme érdekében szükséges megtartani. A patak telekhatárától számított 10,0 
méteres nem beépíthető telekrész biztosítja ezt a védelmet.  

A 7. módosítás csak egy‐egy kis részen érinti az ökológiai  folyosókat  (a meglévő és tervezett árok 
Széles‐vízi  és  a  Padragi‐vízi  torkolatánál).  A  módosítások  összhangban  vannak  az  ökológiai 
folyosóval  és  területrendezési  szabályozásával. A Torna‐patak mentén  (8. módosítás) nem  került 
kijelölésre ökológiai folyosó, a módosítás ugyanakkor összhangban van a vízfolyással, az ökológiai 
folyosó jellegét erősíti 

A tervezett módosítások országos erdőállomány kataszterbe tartozó erdőterületet nem érintenek. 

Mivel  a módosítások  során nem  történik új beépítésre  szánt  terület  kijelölése,  ezért  a módosítás 
összhangban  van  az  ÉTV  7.  §  (3)  bekezdés  b)  pontjának  biológiai  aktivitás  értékre  vonatkozó 
előírásával. 

Széles‐víz  menti  ökológiai  folyosó  (1. 
módosítás) 

Padragi‐víz  menti  ökológiai  folyosó  (6. 
módosítás) 

   
 

2.3. KÖRNYEZETI HATÁSOK 

A  településrendezési  eszközök  módosításához  is  meg  kell  vizsgálni  a  2/2005.  (I.  11.) 
Kormányrendelet  értelmében,  hogy  szükséges‐e  a  környezeti  hatásvizsgálat  lefolytatása. Az 
Önkormányzat  saját  hatáskörében  dönthet  erről  az  államigazgatási  szervek  véleményének 
megkérése mellett. Amennyiben az Önkormányzat úgy dönt, hogy eltekint ettől, azt a rendelet 5. § 
(3) bekezdése alapján indokolnia kell. Az indoklás a következő: 
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 a módosítások többségében  meglévő beépítésre szánt területen történik, kiterjedésük kicsi, 
a  fennmaradó  esetekben  (pl.  árok  létesítése),  nem  történik  beépítésre  szánt  terület 
kijelölése; 

 az érintett területek nem terheltek környezeti problémákkal; 

 a  változtatások  során  új  beépítésre  szánt  terület  nem  kerül  kijelölésre,  ugyanakkor  kis 
mértékű és kis területre kiterjedő  intenzitás növekedés várható, meglévő kijelölt területen, 
de annak nincs jelentős környezeti hatása; 

 a  módosítások  nem  érintenek  üzemtervezett  vagy  kiváló  termőhelyi  adottságú 
erdőterületet; 

 a  módosítások  nem  érintenek  kulturális  örökség  szempontjából  sérülékeny  területet 
(régészeti területet, műemléket); 

 a  módosítások  épített  környezetet  ugyan  érintenek,  de  a  változtatások,  intenzitás 
növekedések nem olyan mértékűek, hogy azok zavarnák a környező beépült területeket,  

 az  árok  vízgazdálkodási  területbe  sorolása,  új  árok  megvalósítása  védi  az  épített 
környezetet; 

 a módosítások nincsenek káros hatással a felszíni és felszín alatti vizek állapotára; 

 a módosítások nem érintenek Natura2000 területet, tájképvédelmi szempontból sérülékeny 
területet.  Az  országos  ökológiai  hálózatot  csak  kis  részben  érinti,  azzal  összhangban 
vannak; 

 a módosítások természeti erőforrások igénybevételével nem járnak; 

 a  módosítások  más  tervekre,  programokra  hatással  nem  lesznek,  a  környező 
területfelhasználások rendeltetésszerű használatát nem korlátozzák; 

 a  módosításokat  a  környezettel  kapcsolatos  közösségi  jogszabályok  végrehajtása  nem 
érinti; 

 
Véleményünk  szerint  a  módosítások  nem  indokolják  a  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás 
lefolytatását, mert a módosításoknak nincsen jelentős környezeti hatása. 
 

2.4. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT 

A  módosítások  többsége  közlekedési  hálózatot  és  közlekedési  területet  nem  érint,  a  belső 
úthálózatra  nincs  hatással.  A  8.  módosítás  esetén  zöldterület  kerül  kijelölésre  a  Torna‐patak 
mentén, a terület megközelíthetőségének javítása érdekében, hiszen a Téglagyári út felől meglévő 
út kedvezőtlen szélességű és kialakítású (a legszűkebb részeken 5‐6 méter). A 12,0 méter szélességű 
nyél alkalmas a közúti és gyalogos közlekedés biztosítására, azzal, hogy egyirányú  forgalmi  rend 
kialakítása célszerű: Téglagyár felől a bejárat, a patak mellett a kijárat kialakításával. 

2.5. KÖZMŰFEJLESZTÉSI ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT 

A módosításoknak nincs közműfejlesztést és hírközlést érintő hatásai. 

2.6.  A TERÜLETRENDEZÉSI TERV ÉS A TERVMÓDOSÍTÁSOK ÖSSZHANGJA 

Ajka településrendezési eszközeinek módosítása során a Veszprém megye területrendezési tervéről 
szóló  5/2005.  (V.  27.)  önkormányzati  rendeletét  (VMTrT),  valamint  az  ország  területrendezési 
tervéről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) előírásait kell figyelembe venni. Mivel az OTrT előírásai 
2013.  január  1‐jétől megváltoztak,  ugyanakkor  a megyei  területrendezési  terv  felülvizsgálata  és 
módosítása a mai napig nem  történt meg, ezért a megyei  területrendezési  tervek övezeteinek és 
területfelhasználásainak alkalmazása során figyelembe kell venni az OTrT 31/B. § szerinti átmeneti 
rendelkezéseket is. 
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Térségi szerkezeti terv 

A módosítás nem érint országos és  térségi  jelentőségű  infrastruktúra‐hálózati elemeket, valamint 
országos és térségi jelentőségű egyedi építményeket. A változtatások többsége települési térségen 
belül valósul meg, a települési térség bármely települési terület‐felhasználási egységbe besorolható, 
ezért  a  módosítások  összhangban  vannak  a  területrendezési  tervekkel.  A  Padragi  árok 
mezőgazdasági  térséget  érint,  ugyanakkor  a  változtatás  összhangban  van  a  területrendezési 
szabályokkal. 

Részlet a hatályos OTrT‐ből  Részlet  a  hatályos  megyei  területrendezési 
tervből 

   

A módosítások összhangban vannak az országos és térségi szerkezeti tervvel.  

Térségi övezetek 

Az OTrT 2013‐as  jogszabályváltozása alapján nem kell alkalmazni az országos és  térségi komplex 
tájrehabilitációt  igénylő  terület övezetét, az országos és  térségi  tájképvédelmi  terület övezetét, a 
történeti települési terület övezetét, a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség‐védelmi terület 
övezetét,  a  vízeróziónak  és  a  széleróziónak  kitett  terület  övezetét.  Új  övezet  a  jó  termőhelyi 
adottságú  szántóterület  övezete  (Ajka  közigazgatási  területét  nem  érinti),  a  tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület övezete, valamint az országos vízminőség‐védelmi terület 
övezete. 

Az  átmeneti  rendelkezések  alapján  a  települést  érintő  következő  országos  és  térségi  övezeteket 
vizsgáljuk: 
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 Magterület övezete (nincs érintettség) 

 Ökológiai folyosó övezete (van érintettség) 

 Pufferterület övezete(nincs érintettség) 

 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület (nincs 
érintettség) 

Erdőtelepítésre javasolt terület (nincs érintettség) 
Honvédelmi terület és kiemelt fontosságú honvédelmi 

terület övezete (nem érintett) 

   

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezete (van érintettség)  Országos vízminőség‐védelmi terület övezete (nem érintett) 
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Ásványi nyersanyag‐gazdálkodási terület övezete  Földtani veszélyforrás területe 

Ásványi nyeranyaggazdálkodási terület övezete 
(nem érintett) 
 
 
Földtani veszélyforrás övezete (nem érintett) 

   

 
A módosítások közül az 1. és a 7. az ökológiai folyosót érintik. A változtatások során új beépítésre 
szánt  terület,  új  közlekedési  és  műszaki  infrastrukturális  elem  nem  került  kijelölésre,  így  a 
módosítások a vonatkozó előírásokkal összhangban vannak. 

A  tájképvédelmi  szempontból  kiemelten  kezelendő  terület  övezetét  a  padragi  árok  létesítéséhez 
kapcsolódó módosítás érinti, de az összhangban van az övezetre vonatkozó előírásokkal. 

A további övezeteket a módosítás nem érinti. 

A  módosítások  nem  érintenek  ásványi  nyersanyag‐vagyon  területet  és  földtani  veszélyforrás 
területet, ugyanakkor az utóbbival kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a 4. módosítástól (Gyár u.) 
nyugatra  fekvő  területen  több  kiterjedt  földtani  veszélyforrás  (rétegcsúszás,  regionális  süllyedés, 
rézsűhámlás/csúszás található a hozzáférhető adatok alapján. 

A módosítások összességében  tehát összhangban vannak az OTrT‐vel és a Veszprém Megyei 
Területrendezési Tervvel. 
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