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I. BEVEZETÉS 
Ajka Város Önkormányzata egy részterületen kívánja módosítani településrendezési eszközeit.  

A településrendezési tervek készítésére és módosítására vonatkozó véleményezési eljárásokat a 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: TFR rendelet) határozza meg. A változtatások tárgyalásos eljárás keretében 
kerülnek 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 településrendezési eszközök a Táncsics utca végében kerülnek módosításra, ahol új beépítésre szánt terület 
kerül kijelölésre. A módosítás a szabályozási tervet és a településszerkezeti tervet is érinti. 

 

A TFR rendelet 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 hatályba lépésnek 2021. december 31-ig meg kell történnie. 

Jelen dokumentum tartalmazza a módosítási javaslatot (jóváhagyandó munkarészek), valamint azok 
alátámasztását (alátámasztó javaslat). 
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Módosítás helyszíne 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

II.1 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 

 

…../2019. (……….) 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 15 nap 

 

 

K.m.f. 

 

 

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

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

 polgármester jegyző 
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Ajka Város Képviselő-testülete ……/2019. (……) Kt. határozatának 1. melléklete: 

 (Településszerkezeti terv kivágat + jelmagyarázat) 
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Ajka Város Képviselő-testület ...../2019. (…..) Kt. határozatának 2. melléklete: 

 

2.1 1. melléklet szerinti módosítás leírása: A Táncsics utca végződésében elhelyezkedő általános 

mezőgazdasági terület kertvárosias lakóterületbe, zöldterületbe, valamint erdőterületbe kerül besorolásra.  
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II. 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 

Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2019. (…….) 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, 
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)  A helyi építési szabályzatról szóló 11/2001. (VII. 02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) belterületi 
szabályozási terv melléklete jelen rendelet 1. mellékletén jelölt tervezési terület normatartalmával módosul. 

(2) A R. külterületi szabályozási terv melléklete jelen rendelet 2. mellékletén jelölt tervezési terület 
normatartalmával módosul. 

2. § (1) Jelen rendelet az elfogadást követő 30. napon lép hatályba. 

Kihirdetés napja: 2019…… 

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

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

polgármester jegyző 
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1. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez:

Babucsa dűlő szabályozási tervlap jelmagyarázata 
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2. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez: Külterületi szabályozási tervlap módosítása 

 

Külterületi szabályozási tervlap jelmagyarázata 
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I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

  MÓDOSÍTÁSOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÖSSZEFÜGGÉSEI 

A módosítással érintett 011/33 hrsz-ú terület a Babucsa 
dűlőtől északra, a belterület határán helyezkedik el. A 
terület szabályozásában jelenleg nincs összhang a 
településrendezési eszközök között, ugyanis a 
településszerkezeti terven általános mezőgazdasági 
területként, míg a külterületi szabályozási terven 
erdőterületként szabályozott. A terület kertvárosias 
lakóterülettel határos, a nyugatra fekvő lakóterületet 
a Szőlőhegy szabályozási tervlapja, délre fekvő 
lakóterületet a Babucsa dűlő szabályozási tervlapja 
szabályozza. A két lakóterület szabályozása között 
jelentősebb eltérést a beépítési mód meghatározása 
jelenti: a tervezési területtel szemközt szabadon álló, 
míg a területtel közvetlenül szomszédosan 
oldalhatáron álló beépítést ír elő a szabályozás. 

 

A terület a Táncsics utca felől közelíthető meg, mely 
utcában a közművek kiépítettek.  Az érintett telek a 
földhivatal tájékoztatása szerint 5. minőségi osztályú 
szántóterületként nyilvántartott, ami a helyi 
viszonylatban átlagosnál gyengébb minőségű 
termőföldnek számít. A terület jelenleg kaszálóként 
hasznosított, melyet északról kataszteri erdő határol. 
A módosítással érintett területet hidrogeológiai B 
védőidom érinti, örökségvédelmi, természetvédelmi 
védettség nem áll fent. 

 

légifotó a területről 

 
fotó a helyszínről 

hatályos településszerkezeti terv hatályos külterületi szabályozási terv 
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Babucsa-dűlő szabályozási tervlapja Szőlőhegy szabályozási terve 

  
A módosítással határos területek építési paraméterei: 

az 
építési 
övezet 

jele 

az építési övezet 
lakóépületeiben 

elhelyezhető 
lakásszám 

db 

a telek 

legkisebb 
területe 

m2 

legkisebb 
szélessége 

m 

beépítési 
módja 

legnagyobb 
beépí-

tettsége 
% 

legkisebb 
zöld-felülete 

% 

legnagyobb 
szint-területi 

mutatója 
m2/m2 

épületek 

legnagyobb 
építmény-

magassága 
m 

legnagyobb 
homlokzat-
magassága 

m 

Lke-3 - 900 18,0 O 30 50 0,6 4,5 6,0 

Lke-4 20 1000 20,0 SZ  20 50 0,5 4,5 6,0 

A módosítás során a 011/33 és a 011/27 hrsz-ú telkek kertvárosias lakóterületbe kerülnek átsorolása, a Babucsa-
dűlő Lke-3 építési övezetéhez csatlakozva. A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12§ (3) alapján Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a 
területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre 
szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet 
vagy véderdőt – kell kijelölni. Az előírásnak való megfelelés érdekében a telek északi végén 300 m2 zöldterület kerül 
kialakításra. Emellett a biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében a 011/32 hrsz-ú telek nyugati oldalán 
1000 m2 erdőterület kerül kijelölése, a valós területhasználatnak megfelelően. A településszerkezeti terv és a 
külterületi szabályozási terv összhangjának megvalósítása érdekében a külterületi szabályozási tervlapon pedig 
csökkentésre kerül az erdőterület mértéke. 

javaslat a településszerkezeti terv módosítására javaslat a külterületi szabályozási terv módosítására 
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javaslat a belterületi szabályozási terv módosítására  (Babucsa-dűlő szabályozási tervlapja) 

 

 TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 

A módosítással érintett terület a Balaton-felvidéki Nemzeti Park előzetes tájékoztatása alapján nem áll 
természetvédelmi oltalom alatt, nem része az országos ökológiai hálózatnak, és a NATURA 2000 hálózatnak és 
nem tartozik tájképvédelmi terület övezetébe. Összességében természetvédelmi érdeket a módosítás nem 
sért. 

A módosítással érintett területen nem található erdőterület, valamint nem része az Országos Erdőállomány 
Kataszternek sem.  A tervezési terület határában ugyanakkor a Kab-hegyi körzethez tartozó kataszteri erdőterület 
található, mely faanyagtermelő rendeltetésű. Ehhez a területhez északra közvetlenül kapcsolódik a 011/32 hrsz-ú, 
legelő művelési ágú terület, melyen a biológiai aktivitás érték szinten tartása érdekében a településrendezési 
eszközökben kijelölésre kerül közel 1000 m2-es erdőterület területfelhasználás és övezet (Ev). Ez a változtatás 
egyúttal összhangban van a valós területfelhasználással is, hiszen összefüggő erdőterület található ezen a telken. 

Erdőtérkép részlet, Forrás: erdoterkep.nebih.gov.hu 
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Az Erdészeti Osztály tájékoztatása szerint a 011/33 hrsz-ú ingatlanon fa, vagy faállomány található. Amennyiben a 
faállomány kitermelésére kerül sor, akkor az az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 
évi XXXVII. törvény 12. § (3) bekezdése és a végrehajtási rendelet előírásai szerint történhet. 

Ugyancsak az erdőterülethez közvetlenül kapcsolódik a 2018. évi CXXXIX. törvény 12. §-a szerinti 5%-nyi 
zöldterület kijelölése, mely biztosítja az összefüggő zöldfelületi rendszer kialakulását. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK (BA ÉRTÉK) 
Mivel a módosítás keretében új beépítésre szánt terület is kijelölésre kerül, így a biológiai aktivitás érték szinten 
tartásáról gondoskodni kell az ÉTV 7. § (3) bekezdésének b) pontja értelmében, a területek biológiai 
aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet előírásainak figyelembe vételével.  

A területfelhasználás változással járó módosítások BA érték változását a következő táblázatok mutatják be: 

Módosítás 
sorszáma 

Módosítás területe 
(ha) 

Hatályos 
területfelhasználás 

BAE érték Tervezett 
területfelhasználás 

BAE érték BAE változás 

1. 0,47 általános 
mezőgazdasági 

3,7 kertvárosias 
lakóterület 

2,7 -0,47 

 0,47 általános 
mezőgazdasági 

3,7 
zöldterület 

6 0,07 

 0,47 általános 
mezőgazdasági 

3,7 
erdőterület 

9 0,42 

Biológiai aktivitásérték számítás eredménye: +0,2 

 

A biológiai aktivitásérték a módosítás során tehát nem csökken, mely megfelel az 1997. évi LXXVIII. törvény, az 
épített környezet alakításáról és védelméről 7.§ (3) bekezdésének b) pontjának: 

„b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének 
biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet” 
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 KÖRNYEZETI HATÁSOK 

Az előzetes tájékoztatási szakasz során megvizsgáltuk a tervezett módosítások várható környezeti hatásait, 
melyet egyeztettünk az érintett környezet védelméért felelős szervekkel. Előzetes megállapítottuk, hogy a 
módosítások nem járnak jelentős környezeti hatással, ezért a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem 
tartottuk szükségesnek, mellyel az eljárás során visszajelző államigazgatási szervek is egyet értettek.  

Környezetvédelmi szempontból a következő módosításokat emeljük ki:  
A tervezett lakóterület közvetlenül kapcsolódik a települési térséghez, így biztosított a kompakt 
településszerkezet kialakítása, valamint a kiépült közműhálózathoz, szennyvíz-elvezető hálózathoz való 
csatlakozás. Így a talajszennyezés minimálisra csökkenthető. Ez talajvédelem mellett vízvédelmi szempontból is 
fontos, mivel a 011/33 hrsz-ú terület egy részét érinti az Ajka Szélespataki vízbázis 50 éves elérési idejű 
hidrogeológiai „B” védőterülete, melyet a 2010-ben módosított 7762/2006. határozattal jelöltek ki, valamint 
minkét területet érinti az Ajka-Szélespataki K-47 karsztkút 50 éves elérési idejű hidrogeológiai „B” védőidomának 
felszíni vetülete, melynek kijelölő határozat száma 16735/2007. Építési tevékenység esetén figyelembe kell venni a 
vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 
18.) Kormánydelet előírásait, valamint annak 5. számú mellékletében szereplő ingatlanhasználati korlátozásokat. 
A 7762/2006. határozattal kijelölt „B” védőidommal érintett területrészen lakóépület elhelyezhető, de az ingatlant 
rá kell kötni a csatornahálózatra. A védőidomot a településrendezési eszközök is jelölik. A másik védőidom 
esetében semmilyen korlátozás nincs, mivel annak nincs metszete a felszínnel, ugyanis az a -220 mBf és a -229,36 
mBf között helyezkedik el.  

 A módosítás termőföld igénybevételével jár, ugyanakkor az átlagosnál gyengébb minőségű szántóterületek (Sz5) 
igénybevétele történik, a Fölhivatali Főosztály tájékoztatásának megfelelően. Tehát a módosítás összhangban 
van a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény előírásaival. Összességében jelentős környezeti hatás 
nem várható a településrendezési eszközök módosításával. 

  

  

Érzékenységi kategóriák (Forrás: KDTVIZIG) Vízminőség-védelmi érintettség (Forrás: KDTVIZIG) 
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 KÖZLEKEDÉS 

Az újonnan kijelölt beépítésre szánt terület megközelítése a Táncsics utcán keresztül biztosítható, az úthálózat 
további fejlesztésére nincsen szükség. A parkolás a telken belül biztosítható. 

 KÖZMŰFEJLESZTÉSI ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT 

A módosítással érintett területen az e-közmű nyilvántartás alapján kiépített a szükséges közműhálózat. A 
módosítás hírközlést nem érint. 

 

 
 

 A TERÜLETRENDEZÉSI TERV ÉS A TERVMÓDOSÍTÁSOK ÖSSZHANGJA 

A város területére az Magyarország és Egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (továbbiakban: MoTrT),  a Veszprém Megyei Területrendezési Terv (VMTrT), valamint a 9/2019. (VI. 14.) 
MVM rendelet előírásait kell figyelembe venni. A VMTrT felülvizsgálata most van folyamatban, de csak a hatályos 
terv vehető figyelembe a MoTrT átmeneti rendelkezéseinek figyelembe vételével.  

Az összhang igazolása a területrendezési tervek felépítését követi. 

 

Általános előírások 

Új beépítésre szánt terület kijelölése során figyelembe kell venni a MoTrT 12. §-ának előírásait. Az új beépítésre 
szánt terület közvetlenül csatlakozik a meglévő települési területhez és nem okozza a beépítésre szánt területek 
összenövését.  

Az új beépítésre szánt terület 0,46 ha-on kerül kijelölésre, vele településszerkezeti kapcsolatban 300 m2 
zöldterület kijelölése történik, mely meghaladja a jogszabályi előírás szerinti 5%-os zöldterületi kijelölést. 

Az érintett telkek nem részei a borvidéki település szőlőtermőhelyi kataszterének és az országos gyümölcs 
termőhely kataszternek. 

Összességében a településrendezési eszközök módosítása összhangban van 12. § szerinti előírásokkal. 
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Térségi terület-felhasználás  

Az átmeneti rendelkezések szerint a VMTrT-ben lehatárolt térségi terület-felhasználási kategóriákra vonatkozó 
előírásokat az új törvény szerint kell igazolni. A megyei területrendezési terv szerint a tervezési terület 
mezőgazdasági térségbe van besorolva, melyen – a MoTrT előírásaival összhangban – nagyvárosias lakóterület, 
vegyes terület nem került kijelölésre. 

 

Műszaki infrastruktúra-hálózat 

Az átmeneti rendelkezések szerint az országos jelentőségű infrastruktúra-hálózat és egyedi építmények térbeli 
rendjét az új törvény szerint kell figyelembe venni. Sem a MoTrT sem a VmTrT nem jelölt ki műszaki 
infrastruktúra-hálózati elemet és egyedi építményt, így a módosítás összhangban van a területrendezési 
tervekkel. 

Részlet a MoTrT ország szerkezeti tervéből Részlet a VMTrT térségi szerkezeti tervéből 

 
 

 

Térségi övezetek 

A térségi övezeti rendszer alaposan megváltozott, az övezetek lehatárolásait és előírásait a három jogszabály 
vegyesen határozza meg. A MoTrT által kivezetett övezeteket nem kell alkalmazni, a MoTrT és az MVM rendelet 
által bevezetett új övezeteket, illetve a megmaradó övezetek esetében az új jogszabályi előírásokat kell 
figyelembe venni.  

Ennek megfelelően nem kell figyelembe venni a várost érintő, MTrT-ben alkalmazott övezetek közül: 

 Magterület, pufferterület, ökológiai folyosó övezetét (törvényi hatáskörré vált a lehatárolás), 

 országos és térségi jelentőségű tájrehabilitációt igénylő terület övezetét, 

 országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetét, 

 kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetét, 

 erdőtelepítésre alkalmas terület övezetét (törvényi, MVM rendeleti hatáskörré vált), 

 történeti települési terület övezetét, 

 kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetét, 

 vízeróziónak kitett terület övezetét, 

 széleróziónak kitett terület övezetét, 

 kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezetét, 

 honvédelmi terület övezetét, 
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A VmTrT által alkalmazott következő övezeteket azonban figyelembe kell venni: 

 ásványi nyersanyag-vagyon terület övezete (a megnevezés és szabályozás módosult, de az MTrT 
lehatárolás továbbra is hatályos) 

 földtani veszélyforrás terület övezete (a szabályozás változott, de az MTrT  lehatárolás továbbra is 
hatályos) 

Mindkét övezet a település közigazgatási területének megjelölésével került meghatározásra. Bár vélemény nem 
érkezett az illetékes államigazgatási szervtől, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján található 
legfrissebb adatok alapján a terület nem érintett sem földtani veszélyforrással, sem ásványi nyersanyag-vagyon 
területtel, bányatelekkel. 

 

A törvény és MVM rendelet által bevezetett övezetek közül a következő övezeteket kell figyelembe venni: 

 Országos ökológiai hálózat magterület, ökológiai folyosó és pufferterület övezete: nincs érintettség 

 Erdők övezete: nincs érintettség 

 Honvédelmi és katonai célú terület övezete: a területét az illetékes állami szerv adatszolgáltatása szerint 
kell lehatárolni. A Honvédelmi Minisztérium szerint a terület nem katonai érdekeltségű. 

 Erdőtelepítésre javasolt terület övezete: nincs érintettség 

 Tájképvédelmi terület övezete: nincs érintettség 

 Vízminőség-védelmi terület övezete: a módosítás által kijelölt új beépítésre szánt területeken a 
szennyvízelvezetés megoldható a meglévő rendszerbe történő kapcsolással, így a módosítás nincs káros 
hatással a vízminőségre, és a vonatkozó MoTrT előírásokkal összhangban van. A szabályozás szerint a helyi 
építési szabályzat tartalmaz egyedi előírásokat a vízminőség-védelemmel összefüggésben (HÉSZ 25-28. §). 

Összességében a módosítás összhangban van a területrendezési tervek előírásaival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ökológiai hálózat (4TR) – nincs érintettség Erdők övezete (Forrás: 4TR) – nincs érintettség 
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Hovédelmi és katonai célú terület (Forrás: 4TR) – 
vélemény szerint nincs érintettség 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete (Forrás: MVM 
rendelet) – nincs érintettség 

  
Tájképvédelmi terület övezete (Forrás: MVM 
rendelet) – nincs érintettség 

Vízminőség-védelmi terület övezete (Forrás: MVM 
rendelet) – érintett 

  
Ásványi nyersanyag-vagyon terület övezete (Forrás: 
VmTrT) 

Földtani veszélyforrás terület övezete (Forrás: VmTrT) 
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II. MELLÉKLETEK 
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA (2019. július) 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK  

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZÖK 

VÉLEMÉNYEZÉSÉBEN 
RÉSZT KÍVÁN VENNI 

2/2005 Kr. SZERINTI 
KÖRNYEZETI  

HATÁSVIZSGÁLAT 
SZÜKSÉGESSÉGÉNEK 

ELDÖNTÉSE 

1 

Veszprém Megyei Kormányhivatal,  

Kormánymegbízotti kabinet 

 (állami főépítészi hatáskör) 

IGEN  Nem szükséges 

2 
Veszprém  Megyei  Kormányhivatal,  Veszprémi  Járás, 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

IGEN  Nem szükséges 

3  Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  IGEN  Nem szükséges 

4 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(területi vízvédelmi és vízvédelmi hatóság) 
Nem válaszolt  Nem válaszolt 

5 
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(tűzvédelem, polgári védelem) 
IGEN  Nem nyilatkozott 

6  Országos Vízügyi Főigazgatóság  Nem válaszolt  Nem véleményező 

7 
Közép‐dunántúli  Vízügyi  Főigazgatóság  Veszprém  Megyei 
Szakaszmérnökség 

IGEN  Nem véleményező 

8  Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  IGEN  Nem szükséges 

9  Országos Tisztiorvosi Hivatal  Nem véleményező  Nem válaszolt 

10 
Budapest Főváros Kormányhivatala,  

Közlekedési Főosztály 
Nem válaszolt  Nem véleményező 

11 
Innovációs  és  Technológiai  Minisztérium  Közlekedéspolitikáért 
Felelős Államtitkárság 

Nem válaszolt  Nem véleményező 

12. 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légügyi Hivatal 

Felügyeleti Főosztály 
Nem válaszolt  Nem véleményező 

13  Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály  NEM  Nem véleményező 

14 
Veszprém  Megyei  Kormányhivatal,  Műszaki  Engedélyezési  és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály, Útügyi Osztály 

Nem válaszolt  Nem véleményező 

15 
VMKH  Veszprémi  Járási  Hivatal  Építésügyi  és  Örökségvédelmi 
Hivatala 

Nem válaszolt  Nem véleményező 

16 
BFKH  Építésügyi  és  Örökségvédelmi,  Hatósági,  Oktatási  és 
Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Örökségvédelmi Osztály  

Nem véleményező  Nem szükséges 

17  Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály  IGEN  Nem véleményező 

18  VMKH Ajkai Járási Hivatal Földhivatali Osztály  Nem véleményező  Nem válaszolt 

19  VMKH Agrárügyi Főosztály Növény‐ és Talajvédelmi Osztály  Nem véleményező  Nem válaszolt 

20  Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály  IGEN  Nem véleményező 

21  Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály  IGEN  Nem véleményező 

22  Veszprém Megyei Rendőr‐főkapitányság  Nem válaszolt  Nem véleményező 

23 
Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Műszaki  Engedélyezési  és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály 

Nem válaszolt  Nem válaszolt 

24  Nemzeti Média‐ és Hírközlési Hatóság   IGEN  Nem véleményező 

25.  BFKH Népegészségügyi Főosztály  Nem válaszolt  Nem válaszolt 
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ÉRINTETT ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZT KÍVÁN VENNI 

26 Magyarpolány Község Önkormányzata Nem válaszolt 

27 Kislőd Község Önkormányzata Nem válaszolt 

28 Úrkút Község Önkormányzata NEM 

29 Nagyvázsony Község Önkormányzata Nem válaszolt 

30 Öcs Község Önkormányzata Nem válaszolt 

31 Halimba Község önkormányzata NEM 

32 Kolontár Község Önkormányzata Nem válaszolt 

33 Devecser Város Önkormányzata Nem válaszolt 
   

34 Ajkai Városszépítő Egyesület Nem válaszolt 

35 Járműipari Klaszter Nem válaszolt 

36 Római Katolikus Egyházközség Nem válaszolt 
37 Civil Szervezetek Szövetsége Nem válaszolt 

38 Kristályvölgy Egyesület Nem válaszolt 
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ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ SORÁN BEÉRKEZETT ADATSZOLGÁLTATÁS 

 
















































































