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Ajka Város Önkormányzata huszonöt részterületen kívánja módosítani településrendezési eszközeit. A 
partnerségi egyeztetés a 10/2017. (V. 24.) Önk. rendelet szerint történik.  

A településrendezési tervek készítésére és módosítására vonatkozó véleményezési eljárásokat a 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: TFR rendelet) határozza meg. A változtatások teljes eljárás keretében kerülnek 
véleményeztetésre.  

Az előzetes tájékoztatóban ismertetett módosításokhoz képest – előzetes vélemények alapján – az önkormányzat 
elállt a 8. számú, Ipari park – 0351/26 és a 0350/23 hrsz-ú telek egy részének Gksz-13 övezetbe sorolásától, 19 számú, 
levegőminőség javítására vonatkozó előírások HÉSZ-be építésétől, valamint 20. számú, munkásszálló céljára való 
ideiglenes létesítmények elhelyezésének lehetővé tételére vonatkozó módosítástól.   

  

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 módosításai a következők: 

1. Ajkarendektől délre új lakóterület kijelölése 

2. M8 gyorsforgalmi úttal párhuzamos 8. sz. főút meglévő szakaszán a szabályozási vonalak felülvizsgálata 

3. Piac és környékének fejlesztésével összefüggő módosítások 

4. Új összekötő út nyomvonalának tervezése a Szennyvíztisztító telep – Szent István utca között 

5. Tósok – Liszt Ferenc utca végén Gksz terület kijelölése 

6. Ipari park 5773/2-6 hrsz-ú területek szomszédos telkekkel való egyesítését lehetővé tevő szabályozás a 
területrészek beépítetlenségének megőrzése mellett 

7. Ipari park déli szélén a Széles-víz pataktól északra a Sport utcától keletre lévő tömbjének építési 
paramétereinek egységesítése 

8. Kerékpárút-hálózat fejlesztéshez kapcsolódó szabályozási terv korrekciók 

9. Ajkarendek – 4561 hrsz-ú telek szabályozási vonalának pontosítása 

10. Ajkarendek – 0348/18 hrsz-ú területből egy építési telek kialakítása a Nyíres utca folytatásában 

11. A Téglagyári utca végének az út és a Torna-patak közötti területének újraszabályozása 

12. A biológiai aktivitás-érték (BAÉ) szinten tartásához kapcsolódó módosítás 

13. Önálló garázs elhelyezésének lehetővé tétele az Lk/VL2 övezetben 

14. Terepkialakítással összefüggő előírás kidolgozása 

15. A Hegyhát-dűlő déli részén Mk-1 övezetre vonatkozó módosítás 

16. Turisztikai fejlesztéshez kapcsolódó módosítás a 0250/17 hrsz-ú területen 

17. Oldalkertre vonatkozó szabályozás módosítása 

18. Az 1322/2 és 1322/14 hrsz-ú telkek fejlesztéséhez kapcsolódó módosítás 

19. Szabadidő és Sportcentrum területét érintő módosítás 

20. Rekreációs célú fejlesztés a Csinger-völgyben 

21. Szabályozás pontosítása a Városközpont területén  

22. Bakonygyepesi temető fejlesztésének lehetővé tétele 

23. Vendéglátóépület elhelyezésének lehetővé tétele a városközpontban 

24. Torna patak és a Szent István út közötti területek zöldterületté nyilvánítása 

25. Gazdasági területeket érintő változások 
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A 6., 8., 9.., 11., 13., 14., 15., 17., 21., 22. és 25. módosítás csak helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet 
érint, azonban a 1., 2., 3., 4., 5., 7., 10., 12., 16., 18., 19., 20, 23. és 24. módosítás szükségessé teszi a 
településszerkezeti terv módosítását is. Mivel új beépítésre szánt terület is kijelölésre kerül, a magasabb rendű 
jogszabályok értelmében, a biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében is történnek változtatások, az 
előzetes tájékoztatónak megfelelően. 

 

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 2018. december 31-ig meg kell történnie. 

Jelen dokumentum tartalmazza a módosítási javaslatot (jóváhagyandó munkarészek), valamint azok 
alátámasztását (alátámasztó javaslat). 
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––

 Településszerkezeti Terv, illetve Helyi Építési Szabályzat és/vagy Szabályozási Terv módosítás 

 Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás 
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1. 
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13.  
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18.  
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23. 24. 

25.  

 

12.  
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II.1 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 15 nap 

 

 

K.m.f. 

 

 

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

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

 polgármester jegyző 
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Ajka Város Képviselő-testülete ……/2018. (……) Kt. határozatának 1. melléklete: 

 (Településszerkezeti terv kivágatok + jelmagyarázat) 

1.1 melléklet: Ajkarendektől délre új lakóterület kijelölése (1. módosítás) 

 

1.2 melléklet: M8 gyorsforgalmi úttal párhuzamos 8. sz. főút szabályozásának felülvizsgálata (2. módosítás) 
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1.3 melléklet: Piac és környékével összefüggő módosítások (3. módosítás) 

 

1.4 melléklet: Új összekötő út nyomvonalának tervezése a Szennyvíztisztító telep –Szent István utca között 

(4. módosítás) 
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1.5 melléket: Tósok – Liszt ferenc utca végén Gksz terület kijelölése (5. módosítás) 

 

1.6 melléklet:  Ipari park 5773/2-6 hrsz-ú területek szomszédos telkekkel való egyesítését lehetővé tevő 

szabályozás a területrészek beépítetlenségének megőrzése mellett (7. módosítás) 

 

 

1.7  melléklet: Ajkarendek – 0348/18 hrsz-ú területből egy építési telek kialakítása a Nyíres utca 

folytatásában (10. módosítás) 
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1.8 melléklet: Biológiai aktivitásérték (BAE) szintent tartásához kapcsolódó módosítások 

  

 

 

1.9 melléklet: Turisztikai fejelsztéshez kapcsolódó módosítás a 0250/17 hrsz-ú területen (16. módosítás) 
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1.10 melléklet: Az 1322/2 és 1322/14 hrsz-ú telkek fejlesztéséhez kapcsolódó módosítás (18. módosítás) 

 

 

1.11 melléklet: Szabadidő és Sportcentrum területét érintő módosítás (19. módosítás) 
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1.12 melléklet: rekreációs célú fejlesztés a Csinger-völgyben (20. módosítás) 

 

1.13 melléklet: Vendéglátó funkciójú épület elhelyezésének lehetővé tétele a Városközpontban (23. 

módosítás) 

 

1.14 melléklet: Torna patak és a Szent István út közötti területek zöldterületté nyilvánítása (24. 

módosítás) 
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Ajka Város Képviselő-testület ...../2018. (…..) Kt. határozatának 2. melléklete: 

2.1 1.1 melléklet szerinti módosítás leírása: Ajkarendektől délre új kertvárosias lakóterület kerül kijelölésre. 

A 0344/49 hrsz-ú területen zöldterületként kerül kijelölésre. 

2.2 1.2 melléklet szerinti módosítás leírása:  A 8. sz. főút Forrás utca és M8 közötti szakasza, valamint a 

Bakonygyepesi elkerülő és M8 közötti szakasza országos főúti besorolása, valamint a Forrás utca országos 

mellékúti besorolása megszűnik. A Fő út országos mellékúti besorolása egészen a 8. sz. főútig egészül ki. 

2.3 1.3 melléklet szerinti módosítás leírása: Az Alkotmány utca és az Arany János utca menti kertvárosias 

lakóterületből tömbök, valamint a Piac területén kijelölt zöldterület településközpont vegyes területbe kerülnek 

átsorolásra. 

2.4 1.4 melléklet szerinti módosítás leírása: Gyűjtőútként kerül meghatározás az újonnan kijelölt összekötő 

út a Széchenyi utca és a Petőfi Sándor utca között. 

2.5 1.5 melléklet szerinti módosítás leírása: Tósokberénd mellett kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 

terület kerül kijelölésre kertes mezőgazdasági és általános mezőgazdasági terület helyett. 

2.6. 1.6 1.7 melléklet szerinti módosítás leírása: a 0270/1 hrsz-ú közterületen, valamint a piac számára 

kijelölt parkoló területen kereskedelmi-szolgáltató területbe kerül besorolásra.  

2.7 1.7 melléklet szerinti módosítás leírása: Ajkarendektől délre kertvárosias lakóterület kerül kijelölésre a 

jelenlegi általános mezőgazdasági területen. 

2.8 1.8 melléklet szerinti módosítás leírása: Erdőterület kerül kijelölésre a 0343/17,18 hrsz-ú területeken, 

0336/25,29,30,31 L3 alrészletein, valamint 0344/138 hrsz-ú területen. 

2.9 1.9 melléklet szerinti módosítás leírása: A 0250/17 hrsz-ú ingatlan általános mezőgazdasági területből 

Különleges beépítésre nem szánt – Lovasturizmus területfelhasználási egységbe kerül.  

2.10 1.10 melléklet szerinti módosítás leírása: A 1322/14 hrsz-ú ingatlan kisvárosias lakóterületből 

településközpont vegyes területbe kerül átsorolásra. 

2.11 1.11 melléklet szerinti módosítás leírása: A sporttelep környezetében a jelenlegi kereskedelmi-

szolgáltató gazdasági terület Különleges-Sportterület beépítésre szánt övezetbe kerül. 

2.12 1.12 melléklet szerinti módosítás leírása: A Csinger völgy területén a meglévő zöldterület Különleges 

beépítésre nem szánt terület – Szabadidőpark területére kerül átsorolásra. 

2.13 1.13 melléklet szerinti módosítás leírása: A Városközpont területén a jelenlegi zöldterület helyére 

Településközpont vegyes terület kerül. 

2.14 1.14 melléklet szerinti módosítás leírása: A Torna patak és a Szent István út közötti terület ipari 

gazdasági területből zöldterületté kerül átsorolásra. 
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II. 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 

 
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) 9. § (3) szereplő táblázat a következő építési övezettel és paramétereivel egészül ki: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti beépítési legnagyobb épületek legkisebb max. minimális 

 jele  módja beépítettsége %  legnagyobb építmény-
magassága (m) 

területe  
m

2
 

szintter. 
mutató 

zöldfelületi 
aránya % 

Vt-9 SZ 70 12,5 2000 2,0 20 

Vt-10 Z/O 60(80)* 6,0 800 0,6 20 

Vt-vk-3 SZ 80 7,5 1000 1,0 10 

*Amennyiben a beépítettség meghaladja a 60%-ot, úgy az alapterület egy alkalommal további 50 m
2
-rel növelhető, de a 

beépítettség a 80%-ot nem haladhatja meg. 

 

(2)  A  R. 9. § (3) szereplő táblázat Vt-Vk-1 övezete az alábbi paraméterekkel módosul: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti beépítési legnagyobb épületek legkisebb max. minimális 

 jele  módja beépítettsége %  legnagyobb építmény-
magassága (m) 

területe  
m

2
 

szintter. 
mutató 

zöldfelületi 
aránya % 

Vt-Vk-1 SZ 9. § (6) 

építési helyenként a 
Városközpont 

Szabályozási Tervén 
jelölteknek megfelelően 

K 2,4 10 
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(3)  A  R. 6. § (4) szereplő táblázat Lk-VL2 övezete következő paraméterekkel módosul: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti beépítési legnagyobb épületek legkisebb max. minimális 

 jele  módja beépítettsége %  legnagyobb építmény-
magassága (m) 

területe  
m

2
 

szintter. 
mutató 

zöldfelületi 
aránya % 

Lk/VL2 SZ 60 6,5 (3,0)* 800 1,0 40 

*Kizárólag személygépjármű tárolás céljára használt épület esetén az építménymagasság értéke legfeljebb 2,0 

méter. 

 

(3) A R. 3. §-a § (9) helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(9) Az építési övezetben, a SZT-n meghatározott közterület szabályozás/kialakítás végrehajtása érdekében a 
szabályozás után visszamaradó telkek az övezet előírásaitól eltérő mértékűek is lehetnek. Ebben az esetben a (7) 
előírásait nem kell figyelembe venni.” 

 

(4) A R.  6. §-a a következő rendelkezéssel egészül ki:  

„(10) Lk/VL1 építési övezetben kötelezően kialakítandó parkolóhelyek az Lk/VL2 építési övezetben is elhelyezhetők.  

„(11) Lk/VL2 építési övezetben kizárólag személygépjármű tárolásra szolgáló építményt zöldtetővel kell lefedni.” 

 (5) A R. 15. § (1) bekezdésének f) pontja a következő alpontokkal egészül ki: 
 
 „fb) Lovasturizmus terület (Kk-Lt) 

 fc) Szabadidőpark (Kk-Szp)” 

 

(6) A R. a következő 23/B. §-sal egészül ki: 

 
„23/B. § Különleges beépítésre nem szánt terület – Lovasturizmus (Kk-Lt) 

(1) A Különleges beépítésre nem szánt terület – Lovasturizmus (Kk-Lt) területén a lovasturizmushoz, és a 
szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó rendeltetések, szálláshely szolgáltató, vendéglátó, lakó és a fő 
rendeltetést kiszolgáló gazdasági épület elhelyezésére szolgál. 

(2) A terület beépíthetősége legfeljebb 8%, az épületek építménymagassága legfeljebb 4,5 méter lehet  

(3) A területen a minimális zöldfelületi arány mértéke 60%.”  

 

(7) A R. a következő 23/B. §-sal egészül ki: 

 

23/C § Különleges beépítésre nem szánt terület – Szabadidőpark (Kk-Szp) 

(1) A Különleges beépítésre nem szánt terület – Szabadidőpark (Kk-Szp) területén szabadidő eltöltésével 
összefüggő építmények, bemutatóterem, valamint a látogatók ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató 
rendeletetésű épületek helyezhetők el. 

(2) A telkek beépíthetősége legfeljebb 5%, az épületek építménymagassága legfeljebb 4,5 méter lehet. 
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(8) A R. a következő 24/A. §-sal egészül ki:  

„24/A. § Terepkialakítás 

(1) Belterületen és beépítésre szánt területen terepkialakítás 5%-nál nagyobb lejtésű területen végezhető úgy, 
hogy a telekhatáron a csatlakozó és a telken belül kialakított rendezett terepszint között az eltérés 
legfeljebb 1,0 méter lehet. 

(2) Az (1) szerinti terepkialakítás feltétele, hogy a megváltozott terepviszonyokból következően a szomszédos 
telkeket a csapadékvíz nem veszélyeztetheti.”  

(9) A R. 20. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„c) a beépítettség mértéke a telek területének 3%-a, de az Mk-1* övezet kivételével legfeljebb 60 m2 lehet,” 

  

(10) A R. 24. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Az épületek elő-, oldal- és hátsókertjeinek minimális méreteit illetően az e rendeletben nem szabályozott területeken 
az OTÉK elő-, oldal- és hátsókert előírásairól szóló 35. §-ában foglaltak  a mérvadóak és az oldalhatáron álló beépítés 
esetén falusias lakóterületen az utcavonalától számított 10 méter mélységig az épületszélesség nem lehet több, mint 
a telekszélesség 2/3-a.” 

 

(11) A R. 14. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(3a) Kt-2 építési övezetben előkertet, oldalkertet nem kell tartani.” 

 
2. § (1) A R. belterületi szabályozási terv melléklete jelen rendelet 1. mellékletén jelölt tervezési területek 
normatartalmával módosul. 

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

(3) A R. 3. mellékletében a Kialakult állapot fogalommagyarázatának d) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:  
„d) a legnagyobb építménymagasság mellett, akkor az épület építménymagassága a tömbben lévő építési 
övezetben lévő főépületek átlag magasságát nem haladhatja meg.” 

 

 

3.§ (1) Hatályát veszti a R. 7. § (7) bekezdése. 

(2) Hatályát veszti a 3. melléklet Kialakult állapotra vonatkozó fogalommagyarázatában 
„A nem építési engedélyhez kötött épületek esetében a minimális tetőhajlásszög 37 fok.” szövegrész. 

(3) Jelen rendelet az elfogadást követő 30. napon lép hatályba az elfogadást követő 30. napon. 

 

Kihirdetés napja: 2018…… 

 

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

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

 polgármester jegyző 
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1. melléklet a …./2018. (…) önkormányzati rendelethez: 

1.1 Ajkarendektől délre új lakóterület kijelölése (1. módosítás) 

 

1.2 M8 gyorsforgalmi úttal párhuzamos 8. sz. főút meglévő szakaszán a szabályozási vonalak felülvizsgálata 

(2. módosítás) 
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1.3 Piac és környékének fejlesztésével összefüggő módosítások (3. módosítás) 

 

1.4 Új összekötő út nyomvonalának tervezése a Szennyvíztisztító telep – Szent István utca között (4. 
módosítás) 

 

1.5 Tósok – Liszt Ferenc utca végén Gksz terület kijelölése (hrsz. 611, 612/1,2, 613) (5. módosítás) 
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1.6 Ipari park 5773/2-6 hrsz-ú területek szomszédos telkekkel való egyesítését lehetővé tevő szabályozás 
a területrészek beépítetlenségének megőrzése mellett (6. módosítás) 

 

1.7 Ipari park déli szélén a Széles-víz pataktól északra a Sport utcától keletre lévő tömbjének építési 

paramétereinek egységesítése (7. módosítás) 
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1.8 Kerékpárút-hálózat fejlesztéshez kapcsolódó szabályozási terv korrekciók (8. módosítás) 
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1.9 Ajkarendek – 4561 hrsz-ú telek szabályozási vonalának pontosítása (9. módosítás) 

 

1.10 Ajkarendek – 0348/18 hrsz-ú területből egy építési telek kialakítása a Nyíres utca folytatásában (10. 

módosítás) 
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1.11 A Téglagyári utca végének az út és a Torna-patak közötti területének újraszabályozása (11. 

módosítás)1 

  
1.12 Az 1322/2 és 1322/14 hrsz-ú telkek fejlesztéséhez kapcsolódó módosítás (18. módosítás) 

 

                                                                        
1
 Két belterületi szabályozási tervlapot érint 



25 

 

 

1.13 Szabadidő és Sportcentrum területét érintő módosítás (19. módosítás) 

 

1.14 Rekreációs célú fejlesztés a Csinger-völgyben (0190 hrsz) (20. módosítás) 
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1.15  Városközpont szabályozásának módosítása (21. módosítás) 

  

1.16 Bakonygyepesi temető (4226, 4227 hrsz.) fejlesztésének lehetővé tétele (22. módosítás) 

 

1.17 Vendéglátó funkciójú épület elhelyezésének lehetővé tétele a Városközpontban(23. módosítás) 
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1.18 Torna patak és Szent István út közötti terüelt zöldterüeltbe sorolása (24. módosítás) 

 

1.19 Gazdasági területeket érintő változások (25. módosítás) 
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Belterület szabályozási tervlap jelmagyarázata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERVEZÉSI TERÜLET HATÁRA 
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2. melléklet a …./2018. (…) önkormányzati rendelethez: Külterületi szabályozási tervlap módosítása 

2.1 Ajkarendektől délre új lakóterület kijelölése (1. módosítás) 

 

2.2 M8 gyorsforgalmi úttal párhuzamos 8. sz. főút meglévő szakaszán a szabályozási vonalak felülvizsgálata 
(2. módosítás) 
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2.3 Kerékpárút-hálózatfejlesztéshez kapcsolódó szabályozási tervi korrekciók (8. módosítás) 

 

2.4 Ajkarendek – 0348/18 hrsz-ú területből egy építési telek kialakítása a Nyíres utca folytatásában (10. 

módosítás) 

 

2.5 Biológiai aktivitásérték (BAE) szintent tartásához kapcsolódó módosítások (12. módosítás) 
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2.6 Turisztikai fejlesztéshez kapcsolódó módosítás a 0250/17 hrsz-ú területen (16. módosítás) 
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Külterületi szabályozási tervlap jelmagyarázata 

 

 TERVEZÉSI TERÜLET HATÁRA 
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II.1.  MÓDOSÍTÁSOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÖSSZEFÜGGÉSEI 

 
A módosítás helyszíne az Ajkarendektől délre, a Korányi 
Frigyes út mentén helyezkedik el. A terület jelenleg kertes 
mezőgazdasági övezetbe tartozik, melyet észak felől falusias 
és kertvárosias lakóterület határol. A terület domborzata 
lejtős, változó és egyenetlen meredekséggel.  

A módosítás során új lakóterület kijelölésére kerül sor, a 
területet feltáró utcahálózattal együtt. A tervezési helyszínen 
nagynyomású gázvezeték halad át, emellett a Közép-
dunántúli Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása alapján 
hidrogeológiai védőterületen fekszik. A Veszprémi Járási 
Hivatal Erdészeti Osztályának tájékoztatása alapján a 
területen az erdészeti hatáskörbe tartozó erdőállomány 
található a területen. 

légifotó a helyszínről 

 
 

hatályos szabályozási terv 

hatályos településszerkezeti terv 

  
A javaslat a területet a Korányi Frigyes úttal párhuzamos, 15 méteres szabályozási szélességű utcákkal tárja fel. A 
tervi javaslatban egy, a nagynyomású gázvezeték mentén vezetett út kapcsolódik a meglévő, 4679/2 hrsz-ú 
közúthoz. A domborzat a módosítással érintett terület középső részén völgyszerűen lejt, ezért a déli területrész 
feltárása erről a területről történik. Az úthálózat és a javasolt telekosztás a meglévő telekhatárokhoz illeszkedik az 
egyszerűbb telekalakítás érdekében.  
A területen kialakuló új tömbök szabályozásához az ajkai tervben már létező, és a terület adottságaival, fejlesztési 
céljaival összhangban lévő építési övezeteket alkalmaztuk. A területen 2 építési övezet került meghatározásra. A 
terület felső, belterülethez kapcsolódó részén a jelenleg is meghatározott Lke-18 építési övezet folytatódik, míg a 
többi területrészen pedig Lke-12 építési övezet került kijelölésre. Az épületmagasságot mindkét övezetben 4,5 
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méterben javasoljuk meghatározni. A két övezet között a különbség a beépítési módban található, a meglévő 
településszerkezethez kapcsolódó részen a kialakult oldalhatáros beépítést javasoljuk folytatni, míg a terület többi 
részén szabadonálló beépítést javasol a módosítás. Fontos különbség emellett, hogy az Lke-12 építési övezet 
kisebb értéket állapít meg a telek legkisebb méretére, ami megegyezik az önkormányzat szándékaival is.  

A módosítás során törlésre kerül a rendelete 7. § (7) bekezdése, mely csak városi főépítészi tervtanács 
támogatásával teszi lehetővé kettőnél több rendeltetési egység elhelyezését kertvárosias lakóterület 
övezeteiben. A rendelkezés törlését az előírás indokolatlan szigorúsága, valamint a főépítészi tervtanács 
megszűnése indokolja. 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti beépítési legnagyobb épületek legkisebb max. minimális 

 jele  módja beépítettsége %  legnagyobb építmény-
magassága (m) 

területe  
m

2
 

szintter. 
mutató 

zöldfelületi 
aránya % 

Lke-12 SZ 30 4,5 550 0,6 50 

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

 

javaslat a belterületi szabályozási terv módosítására javaslat a településszerkezeti  terv módosítására 
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javaslat a külterületi szabályozási terv módosítására  

 

 

Beépítési javaslat a területre kialakítására 
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Részlet a hatályos külterület szabályozási tervből 

 
Részlet a hatályos belterület szabályozási tervből 

 

Részlet a hatályos településszerkezeti tervből 

 
A város 2015-ben módosította településrendezési eszközeit az M8 gyorsforgalmi út fejlesztése érdekében. Ezzel 
egy időben a meglévő 8. sz. főút és a környező úthálózat szerepe is változni fog, ezért aktuális az úthálózat 
struktúrájának és szabályozásának felülvizsgálata, mert a meglévő, már beépült telkek fejlesztését is gátolja. A 
módosítás a településszerkezeti tervet, valamint a belterületi és külterületi szabályozási tervet is érinti.   
Javaslat: a módosítás során megszűnik a 8. sz. főút országos útként való besorolása a Forrás utca és a tervezett M8 
gyorsforgalmi út közötti szakaszon, valamint a tervezett Bakonygyepest elkerülő út és a tervezett M8 
gyorsforgalmi út közötti szakaszon (helyi kiszolgálóúttá váló, illetve megszűnő szakaszok). A mai 8. sz. főútnak a 
fenti két útszakasz között része gyűjtőúti besorolással fog szerepelni a szerkezeti tervben. Szintén megszűnik a 
Forrás utca, valamint a Fő út északi részének országos mellékúti szerepköre: a Forrás utca és a Fő útnak a jelenlegi 
8-as út és a Bakonygyepest elkerülő út közötti része gyűjtőúti besorolást kap a szerkezeti tervben. A külterületi 
szabályozási terven a 8. sz. főút és a Forrás utca 30 méteres szabályozási szélessége törlésre kerül, a közlekedési 
terület új kontúrja a hatályos telekhatárokhoz illeszkedik. A belterületi szabályozási tervlapon a 8. sz. főút 
szabályozási vonalai kerülnek törlésre, mely alól egyedül a Fő úttól nyugatra eső rövid szakasz jelent kivételt, ahol 
már jelenleg is használatban van a gazdasági területeket feltáró szervizút. Szintén törlésre kerülnek a szabályozási 
vonalak a Forrás utcában a 8. sz. főút csomópontjának környezetében.   
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Javaslat a külterületi szabályozási terv módosítására 

 
Javaslat a belterületi szabályozási terv módosítására 

 
Javaslat a településszerkezeti terv módosítására 
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A piac és környezete egyre fontosabb központi szerepet tölt be a város településszerkezetében. A piac közelében 
található a vasútállomás, valamint megfigyelhető az Alkotmány utcában a kereskedelem és szolgáltatások sűrűbb 
megjelenése. Ezért javasolt a piac térségének átfogó fejlesztése, rendezése.    
A vásárcsarnok környezetében a parkolás kérdése nem megoldott, ezért az önkormányzat közterületi fejlesztések 
tervez végrehajtani. Az önkormányzat ezért közterületalakítási tervet is készíttetett, melyet a Környezetalakítási 
terv fejezetben mutatunk be. A fejlesztés során az úttestre merőlegesen kialakított parkolók kialakítása tervezett 
a 2911 hrsz-ú közterületen, valamint a Kristály áruház területén a 2910/1 hrsz-ú területen. Emellett a vásárcsarnok 
előterében burkolt felületet alakítanának ki, hogy ideiglenesen termelői pultokat lehessen kihelyezni.     

hatályos szabályozási terv hatályos településszerkezeti terv 

  

Vizsgálat: Az Alkotmány és az Arany János utcai tömbök funkcióját vizsgálva egyértelműen megállapítható, hogy 
az Alkotmány utca mentén vegyes területhasználat (áruház, állatorvosi, háziorvosi rendelő) dominál, míg az Arany 
János utca mentén a lakófunkció jellemző. A terület beépítettsége széles skálán mozog. A beépítettség a bútorház 
(2922 hrsz-ú) telkén legmagasabb, 67%-os. A beépítettség ezen kívül az Alkotmány utcai telkeken magasabb, 
átlagban 40% feletti, helyenként meghaladja az 50%-ot is. Az Arany János utca mentén a beépítettség 
alacsonyabb, jellemzően 20 és 30% közötti.  A központi szerepkör hatására az oldalhatáros beépítés az Alkotmány 
utcában zártsorú beépítésbe fordul át.  

funkcióvizsgálat az Alkotmány utca és az Arany János utca 
területén 

beépítettség vizsgálat az Alkotmány utca és az Arany János 
utca területén 
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Javaslat: a szabályozási terv a 2911 hrsz-ú közterületet az Ajka Kristály telep irányába 8 méterrel szélesíti ki. A 
vásárcsarnokot körbevevő 2989/21 hrsz-ú területen kijelölt zöldterület törlésre kerül, mely a Vt-5 építési övezet 
területére sorolódik át a termelői piac megvalósulása érdekében. A piac környeztében fekvő, Alkotmány utca és 
Arany János utca által határolt tömb, melyen az Ajka Kristály üzlethelysége is található, valamint az Arany János 
utca és a vasút által közrezárt Lke-19 építési övezetbe tartozó terület új, Vt-10 övezetbe kerül átsorolásra, 
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 % 

Vt-10 Z/O 60 (80)* 6,0 800 0,6 20 

*Amennyiben a beépítettség meghaladja a 60%-ot, úgy az alapterület egy alkalommal további 50 m2-el növelhető, de a 
beépítettség 80%-ot nem haladhatja meg. 

Módosul a szabályozási terv a 2910/1 hrsz-ú területen is, ahol parkolóhelyek kerülnek kialakításra, ezért új közlekedési terület 
került kiszabályozásra. A terület rendezése érdekében a HÉSZ lehetővé teszi, hogy közterület szabályozásakor a 
visszamaradó telkek eltérjenek az övezetben meghatározott minimális értéktől: 

„Az építési övezetben, a SZT-n meghatározott közterület szabályozás/kialakítás végrehajtása érdekében a 
szabályozás után visszamaradó telkek az övezet előírásaitól eltérő mértékűek is lehetnek. Ebben az esetben a (7) 
előírásait nem kell figyelembe venni.” 

javaslat a szabályozási terv módosítására javaslat a településszerkezeti  terv módosítására 

  
A területre készült közterületalakítási  terv:  
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 légifotó a helyszínről 

Ajka város önkormányzata a településfejlesztési koncepciójában szereplő 
összekötő út hatályos településrendezési eszközökbe való átvezetése 
mellett döntött. A tervezett összekötő út a Fő út és a belváros forgalmi 
terhelését csökkentené, a központba érkező forgalom egy részének 
elvezetésével. Az összekötő út nyomvonala a Petőfi Sándor utcától a 
meglévő 120 kV-os légvezetékek mellett kerül kijelölésre, a mellette lévő 
kiskertes mezőgazdasági terület meghagyásával. A Móricz Zsigmond utcai 
lakóterület mellett kisebb ligetes zöldfelület található, melynek megőrzése 
fontos szempont az út kialakítása során.  

 

 

hatályos szabályozási terv hatályos településszerkezeti terv 

  
A javaslat a tervezett összekötő utat a Petőfi Sándor utcától 18 méteres szabályozási szélességgel vezeti, melynek 
déli, induló szakasza a Petőfi Sándor utcától indul, majd a meglévő garázssortól nyugatra vezet tovább. Az 
összekötő út a középső szakaszon a kertes mezőgazdasági területen vezet tovább, így az út a lakóterületektől 
távolra kerül. Az összekötő út az Ifjúság utcához érve a kiépült lakóterületeket északról kikerülve csatlakozik a már 
kiszabályozott összekötő út nyomvonalához. Az összekötő út Petőfi Sándor utcai csomópontjánál zöldterület 
kerül kijelölésre a kialakuló csomópont környezetében. 
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javaslat a szabályozási terv módosítására javaslat a településszerkezeti  terv módosítására 

  

 

 
 

Tósokberénd Torna pataktól délre eső része lakóterületként funkcionál, azonban a vörösiszaptárolóhoz való 
közelsége miatt a terület gazdasági területfelhasználásba tartozik.  A módosítással érintett 611, 612/1, 612/2, 613 
hrsz-ú ingatlanok a kijelölt gazdasági és erdőterületek határán helyezkednek el. A területen erdőállomány, 
növényzet nem található.  

 
  

hatályos szabályozási terv légifotó a helyszínről 

 
 

Javaslat: a módosítás során az érintett terület a Gksz-1 építési övezetbe kerül átsorolásra. Az övezet beépítettsége 
40%, az épületmagasság 7,5 méter, így a fejlesztési területen a környezet léptékébe illeszkedő fejlesztés 
valósulhat meg. 
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javaslat a szabályozási terv módosítására javaslat a településszerkezeti  terv módosítására 

  

 

 

hatályos szabályozási terv javaslat a szabályozási terv módosítására 

  
Az érintett terület Ajka bevezető útja mentén fekszik, ezért a terület városképre gyakorolt hatása jelentős. A 
módosítás során érintett terület a hatályos szabályozási tervben két építési övezetbe tartozik, ahol a módosítással 
érintett terület út menti részén két távvezeték is található, melynek védőtávolságai miatt a Gksz-15 övezetben 
található telkek beépítése nem lehetséges. Ezért célszerű a két építési övezetet összevonni, hogy telekalakítást 
lehessen végrehajtani a területen a szomszédos telkek fejlesztése érdekében. A két építési övezet 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-8 SZ 40 12,5 5000 1,0 40 

Gksz-15 SZ 35 7,5 3000 1,0 40 

A módosításra a 5701/1, 5701/2 hrsz-ú ingatlanokon álló csarnokok bővítési igénye miatt van szükség. A javaslat 
értelmében az 5773/2-6 hrszú telkek a Gksz-8 építési övezetbe kerülnek átsorolásra, így lehetővé válik a 
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egyesítésük a fejlesztésre tervezett ingatlanokkal. Az átsorolt telkekre a telek be nem építhető része korlátozás 
kerül, így a csarnokok bővítése 5701/1, 5701/2 hrsz-ú ingatlanon valósul meg, miközben a 5773/2-6 telkek 
beépítetlensége megmarad. 

 

A módosítással érintett terület az ipari park déli részén található, részlegesen beépült terület. A módosításra az 
5704/1, 5764 és 5763 krsz-ú telkek egyesítése érdekében kerül sor, melynek következtében megszüntetésre kerül a 
0270/1 hrsz-ú közlekedési terület. A megszüntetendő közlekedési terület nincs kiépülve, csak földút található a 
területen. A terület a hatályos tervek szerint Gksz-1 és Gksz-7 építési övezetekbe tartozik.  

hatályos szabályozási terv hatályos településszerkezeti terv 

  

 A terület építési övezeteinek 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-1 SZ 40 7,5 2000 1,0 30 

Gksz-7 SZ 40 12,5 10000 1,0 40 

A módosítás során a terület egységesen a Gksz-8 övezetbe kerül átsorlásra, melynek paraméterei egyedül a 
legkisebb telekméret tekintetében térnek el a Gksz-7 övezettől (10000 m2 helyett 5000 m2-t határoz meg). A 
módosítás során a korábban Gksz-1 övezetbe tartozó ingatlanok épületmagassága 7,5 méterről 12,5 méterre 
növekedik, mely további fejlesztéseket tesz lehetővé. Mivel a szomszédos területek egy része is Gksz-8 övezetben 
tartozik, valamint az épületmagasság a szomszédos Gksz-4* övezetben is 12,5 méter, így településképileg 
kedvező módon azonos magassági előírások vonatkoznak majd a területre. A módosítás során a piac számára 
kijelölt közterületi parkoló törlésre kerül, emellett megszűnik a 0270/1 hrsz-ú út,  melyet a szabályozási tervben 
kiszabályozott, ipari parkot feltáró új út fog a jövőben kiváltani. Az ipari park új útjának kiépüléséig a Posványréti 
dűlő megközelítése  a Sport utca felől lesz lehetséges. A módosítás során törlésre kerültek a Kiskert utca 
szabályozási vonalai. A Gksz-8 építési 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-8 SZ 40 12,5 5000 1,0 40 
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A javaslat elkészítése során megvizsgáltuk az érintett telkek méreteit, melyet a bal oldali ábra mutat be. A 
vizsgálat alapján az új telekméreti előrásnak a 5763 és 5764 hrsz-ú telkek nem teljesítik, ezen telkek azonban 
később összevonásra kerülnek. 

telekméret vizsgálat légifotó a helyszínről 

 
 

 A módosítás során kialakult két, zsákszerű közterület fenntartása a területen futó közművek miatt van szükség. 

javaslat a szabályozási terv módosítására javaslat a településszerkezeti terv módosítására 
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A város önkormányzata a település kerékpárút hálózatának átfogó fejlesztését tervezi. A hálózat Padragkút és 
Bányászati múzeum irányába bővül, melynek során a szabályozási vonalak korrekciójára is sor kerül. A hatályos 
szabályozási terv a Padragi útra 22 méteres szabályozási szélességet állapít meg, mely az út nagymértékű 
kiszélesítését jelentené a mostani állapothoz képest. Mivel a tervezett kerékpárút nyomvonala a hatályos 
szabályozási szélességen belül fut, a módosítás során a szabályozási terv csak pontszerűen, több részletben 
változik. A padragi út szabályozási szélességének átértékelésére a településrendezési eszközök teljes 
felülvizsgálatán kerül sor.  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É 

PADRAGKÚT 
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hatályos belterület szabályozási terv belterület szabályozási terv módosítása a Padragi útnál 

  

  

  

hatályos belterület szabályozási terv belterület szabályozási terv módosítása a Bartók Béla utcánál 
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A módosítás az Ajkacsingertől délre fekvő, bányászati múzeumhoz vezető utat is érinti. Ez a terület a belterület és 
a külterület határán helyezkedik el, ezért a külterületi és a belterületi szabályozási terv együttesen módosul. A 
szabályozási terv értelmezhetősége érdekében a belterület határának kismértékű változására kerül sor, így 
módosult szabályozási vonalak egységesen a külterületi tervlapra kerülnek. 

hatályos belterület szabályozási terv belterület szabályozási terv módosítása Ajkacsinger mellett 

  
hatályos külterület szabályozási terv külterület szabályozási terv módosítása Ajkacsinger mellett 
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A hatályos szabályozási terv a 4562 hrsz-ú telekre közcélú parkolót jelöl ki, mely az érintett terület kisajátításával 
és a rajta lévő épületek bontásával járna. Az érintett telek tulajdonosa a kisajátítás mérsékelését kérte. Az 
önkormányzattal megállapodott, és kérelmezte a telek felosztását a földhivatalnál. A változtatás a Gyepesi út 22 
m-es szabályozási szélességét követi, a telken álló épület megőrzésével.  

hatályos szabályozási terv javaslat a szabályozási terv módosítására 

  
 

 

Ajkarendek déli részén lakossági igényre való tekintettel kerül kijelölésre lakóterület a Nyíres utca folytatásában. A 
módosítás során csak a 0348/18 hrsz-ú telek egy kisebb részével, 0,25 ha kerül bővítésre az Lke-18 építési övezet. 
A kijelöléssel a Nyíres utca a meglévő településszerkezethez illeszkedő léptékben folytatódik. 

hatályos külterület szabályozási terv hatályos  belterület szabályozási terv 

  

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Természetvédelmi Osztályának előzetes véleménye során jelezte, hogy a 
0348/18 hrsz-ú telek az ökológiai folyosó része, így beépítésre szánt terület terület a 2003. évi XXVI. törvény 
(továbbiakban OTrT) 18. § (1) a)-b) pontjai alapján nem jelölhető ki. Az ökológiai folyosó azonban csak a telek 
Torna patakkal határos, módosítással nem érintett részén található, így a módosítás nem ütközik az OTrT 
előírásaival. 
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ökológiai folyosó elhelyezkedése a módosítás területén légifotó a helyszínről 

  

  

javaslat a belterületi szabályozási terv módosítására javaslat a településszerkezeti terv módosítására 

  

javaslat a külterületi szabályozási terv módosítására  
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A Téglagyári út területén a szabályozás felülvizsgálatára kerül sor. A módosítás a belterületi szabályozási 
tervlapot, valamint a Babucsa dűlő szabályozási tervlapját is érinti. 

hatályos  belterület szabályozási terv Babucsa-dűlő hatályos szabályozási tervlapja 

  

A módosítás során a Téglagyári út szabályozási vonalai változnak, melyek a belterületi szabályozási tervlapot, és a 
Babucsa dűlő szabályozási tervlapját is érinti. A módosítás során a Torna-patak menti be nem építhető telekrész 
területe nem változik, továbbra is a patak medrétől 15 méteres sávban kerül megállapításra. A terület besorolása 
szintén változatlan marad. 

javaslat  belterület szabályozási terv módosítására javaslat a  Babucsa-dűlő szabályozási tervlapjának 
módosítására 
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A rendezési tervek módosítása során beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, ezért a biológiai aktivitás-érték 
szinten tartása érdekében erdőterületek kerülnek kijelölésre Ajka Hegyhát dűlő területén. A módosítás során 3 
részben kerül sor erdő kijelölésre olyan területeken, melyek jelenlegi állapotában is beerdősültek.  

hatályos településszerkezeti terv javaslat a településszerkezeti terv módosítására 

  

hatályos külterület szabályozási terv javaslat a külterületi szabályozási terv módosítására 

  
légifotó a helyszínről  
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hatályos településszerkezeti terv javaslat a településszerkezeti terv módosítására 

  
hatályos külterület szabályozási terv javaslat a külterületi szabályozási terv módosítására 

  
légifotó a helyszínről  
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hatályos településszerkezeti terv javaslat a településszerkezeti terv módosítására 

  
hatályos külterület szabályozási terv javaslat a külterületi szabályozási terv módosítására 

  
légifotó a helyszínről  
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A Városligettől északra fekvő, korábban újonnan kijelölt lakóterületen külön álló gépkocsi tároló nem helyezhető 
el. Az önkormányzat részéről felmerült ehhez a lakóterülethez kapcsolódóan, hogy az Lk/VL2 övezet területén 
önálló garázsok elhelyezhetővé váljanak.  
A terület jelenleg beépítetlen, a hatályos szabályozási tervben kisvárosias lakóterületként szerepel. A területet a 
Széles víz határolja, melynek szomszédságában került kijelölésre egyedüliként az Lk/VL2 építési övezet. A 
területen kijelölt egyéb lakóterületek pedig az Lk/VL1 építési övezetbe tartoznak. Az Lk/VL2 építési övezet 
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 % 

Lk-VL2 SZ  30  6,5 800 1,0 40 

 

légifotó a helyszínről hatályos szabályozási terv 

  

 

A módosítási javaslat az Lk/VL1 építési övezet telkei számára lehetővé teszi, hogy az előírt parkolóhelyek a 
szomszédos Lk/VL2 övezetben is elhelyezhetők legyenek, a városképbe illeszkedve.  

Az épitménymagasság értékét változatlanul 6,5 méter magasságban határozza meg a javaslat, ugyanakkor 
kizárólag gépjármű tárolására szolgáló építmény esetén 2,0 métert ír elő, ösztönözve ezzel a fejlesztőket a 
garázsok részben föld alá való süllyesztésére. A javaslat előírja garázsok zöldtetővel való fedését a környezethez 
való illeszkedés érdekében.   
 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti beépítési legnagyobb épületek legkisebb max. minimális 

 jele  módja beépítettsége %  legnagyobb építmény-
magassága (m) 

területe  
m

2
 

szintter. 
mutató 

zöldfelületi 
aránya % 

Lk/VL2 SZ 60 6,5 (3,0)* 800 1,0 40 
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Ajka területén több olyan, meredek fekvésű terület (Babucsa-dűlő, Szőlőhegy, Nagyperes-dűlő) található, melyek 
rendeltetésszerű használata csak a terep rendezésével lehetséges. A terep kialakítására jelenleg a helyi építési 
szabályzat nem rendelkezik előírással, így arra az OTÉK 45. §-a vonatkozik, mely kimondja: „A telek természetes 
terepfelületét az építési helyen kívül tereprendezéssel megváltoztatni a helyi építési szabályzat előírása szerint 
lehet. Szabályozás hiányában a terepszint a közvetlenül szomszédos telkek terepszintjéhez képest nem térhet el.”   

A javaslatban szereplő új előírás kizárólag magas, 5%-ot meghaladó lejtésű területen engedi meg a terep 
rendezését belterületen és beépítésre szánt területen, a csatlakozó terepszinttől való 1 méteres maximális 
eltéréssel. Ugyanakkor a javaslat azt is előírja, hogy a terep kialakítása során a csapadékvíz elvezetéséről 
gondoskodni kell. A javaslat általánosságban elősegíti a meredekebb építési telkek használatát. 

Az alábbi képrészletek és példák jól mutatják, hogy mely területeken válhat szükségessé telekhatárnál a 
terepalakítás szabályozása.   

  

Szőlőhegy 

Babucsa-dűlő 

Nagyperes-dűlő 
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hatályos szabályozási terv légifotó a helyszínről 

 
 

Vizsgálat: 

A vizsgált területet változó méretű telkek alkotják. A dűlőutak környezetében- döntően 2000 m2-nél kisebb telkek 
találhatóak, míg a Főút mentén nagyobb, 4000 m2-es nagyságú telek fekszenek. A telkek szélességei is változóak, 
a 10 méter széles telkek mellett a 20-25 m-es és ennél jóval szélesebb telkek is előfordulnak. A terület telkeinek 
közel fele beépített, melyen az építmények alapterülete jellemzően kisebb, mint 50 m2. 

telekméter vizsgálat javaslat a külterületi szabályozási terv módosítására 

 

 
Javaslat: 

A módosítás az Mk-I-es kertes mezőgazdasági övezetben a beépíthetőség max. 3%, felső korlátja 60 m2. Ennek a 
felső korlátnak a feloldása javasolt ezen a területen. A módosítás csak a 2000 m2-nél nagyobb méretű telkeket 
érinti, ahol a 60 m2-nél nagyobb épület is építhetővé válik a telek méretével arányosan. Mivel viszonylag kevés a 
2000 m2-nél nagyobb telek, így nem várható a terület karakterének erőteljes változása.   
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hatályos külterületi szabályozási terv hatályos településszerkezeti terv 

  
A Tósokberénd mellett található panzió külterületen 
fekszik, a Bajcsy-zsilinszky utca folytatásában. Az 5 ha-s 
terület Má-II övezetbe tartozik, ahol jelenleg is 
szálláshely szolgáltatás és étterem működik. A panzió 
további fejlesztése érdekében a jelenlegi 3%-os 
beépítettség megemelésére kerül sor, ahol a terület 
Különleges beépítésre nem szánt terület – 
Lovasturizmus (Kk-Lt) övezetbe kerül besorolásra.  

Az övezet területén a maximális beépítettség értéke 
8%-ban, az épületmagasság 4,5 méterben került 
megállapításra, figyelembe véve az igényeket és a 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatóság 
véleményét. A beépíthetőség ilyen mértékű emelése a 
környező védett területekre nem lesz hatással. A 
beépítettség 8%-ban való meghatározása miatt a 
módosítás során az OTÉK-tól való eltérést szükséges 
alkalmazni. 

légifotó a helyszínről 

 

 

javaslat a külterületi szabályozási terv módosítására javaslat a településszerkezeti terv módosítására 
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A módosítás hatására az oldalhatáros épületek esetén az épületek szélességére vonatkozó korlátozó előírások 
csak falusias lakóterületen, az utca vonalától 10 méteres mélységig lesznek érvényesek, 10 méteren túl az épület 
szélessége nagyobb lehet, figyelembe véve az oldalkert nagyságát. A változás az utcaképre nem lesz hatással, 
ugyanakkor nagyobb rugalmasságot biztosít a telkek hátsó részeinek használatában. 

 

A Városligettől északra fekvő, 1322/2 és 1322/14 hrsz-ú ingatlanokat tömb a hatályos rendezési tervek szerint 
kisvárosias lakóterület és településközpont vegyes terület övezetébe tartozik. A szabályozási terven szereplő Vt-9 
építési övezet tervhiba miatt nem szerepel a helyi építési szabályzatban, az Lk-VL1 övezet építési paraméterei 
pedig 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 % 

Lk-VL1 SZ 40 12,0 2000 2,0 20 

 

hatályos szabályozási terv hatályos településszerkezeti terv 

  
A 1322/14 hrsz-ú telken szálláshely szolgáltató fejlesztés tervezett, ezért javasoljuk az ingatlan településközpont 
vegyes területbe sorolását, emellett a fejleszthetőség érdekében a Korányi Frigyes utca szabályozási vonalai 
megszüntetésre kerülnek a 1322/2 hrsz-ú ingatlanról. Ezzel együtt megállapításra kerül a Vt-9 építési övezet 
paraméterei, melyek 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 % 

Vt-9 SZ 70 12,5 2000 2,0 20 
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javaslat a szabályozási terv módosítására javaslat a településszerkezeti  terv módosítására 

  

 
 

A Sport utcai Szabadidő és Sportcentrum területén 
egy időben több fejlesztés is tervezett. Az 1257/6 hrsz-
ú telken a meglévő sportcsarnok bővítése, az 1257/5 
és az 1256/3 hrsz-ú területen új munkacsarnok 
létesítése tervezett. A három telken a beépítettség 
mértéke különböző: az 1257/6 hrsz-ú területen a 
beépítettség 31%, míg az 1257/5 és az 1256/3 hrsz-ú 
ingatlanokon csak szabadtéri sportpályák találhatók, 
melyek nem számítanak építménynek. A tervezési 
terület a hatályos övezetek szerint három övezetbe 
tartozik, ezek közül az 1256/3 hrsz-ú ingatlan 
kereskedelmi-szolgáltató övezetbe sorolt, melyen 
jelenleg is sportpályák találhatóak. A szabályozási 
terven övezeti jel nélkül szerepel az 1267/3 és 1267/4 
hrsz-ú telek, mely jelenleg parkolóként hasznosított. 
A terület széttöredezett szabályozása (három eltérő 
övezet) gátolja annak komplex fejlesztését. Az építési 
övezetek paramétereit a következő táblázat mutatja 
be: 

légifotó a helyszínről 

 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti beépítési legnagyobb épületek legkisebb max. minimális 

 jele  módja beépítettsége %  legnagyobb építmény-
magassága (m) 

területe  
m

2
 

szintter. 
mutató 

zöldfelületi 
aránya % 

Ksp-1 SZ 20 12,5 5000 0,5 40 

Ksp-3 SZ 40 12,5 5000 0,7 40 

Gksz-3 SZ 15 12,5 10000 1,0 60 
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hatályos szabályozási terv hatályos településszerkezeti terv 

  
Javaslat: a módosítás a tervezési területet egy, a meglévő Ksp-3 övezetbe sorolja. A három övezetet a terület 
együttes, átláthatóbb kezelése miatt indokolt egyesíteni, így amennyiben a fejlesztés során az 1257/5 hrsz-ú 
ingatlan beépíthetősége meghaladja az előírt mértéket, úgy a telekalakítással megvalósíthatóvá válik a fejlesztés. 
Emiatt lekerült az 1257/5 hrsz-ú ingatlanról az építési hely, hogy telekalakítás ne jelentsen korlátot a fejlesztés 
során. Az övezeti jel nélkül szereplő ingatlanok is a Ksp-3 építési övezetbe kerültek, a parkolási felületet kijelölő 
jelzéssel. A módosítás keretén belül törlésre kerülnek a Kiskert utca 1254/13,15,16 hrsz-ú ingatlanokat érintő 
szabályozási vonal, valamint rugalmasabb fejlesztési lehetőségek érdekében a 1268/2 hrsz-ú sporttelepen 
megszűntetésre került az építési hely. 

javaslat a szabályozási terv módosítására javaslat a településszerkezeti  terv módosítására 
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A Csinger-völgy az Ajka-közeli közkedvelt 
kirándulóhelyek kiindulópontja: innen érhető el a 
Hubertus Erdei Iskola, Sárcsikút kirándulóhely, 
valamint a Kab-hegyi kerékpárút. A hatályos 
szabályozásban a Csinger völgy belterület részeként 
zöldterületbe tartozik, melyet az erdészet 
tulajdonában lévő, a térséget feltáró aszfalt út szel át.  

A fejlesztés a különböző rekreációs útvonalak számára 
alakítana ki fogadópontot, ahol fedett pihenőhely 
(pergola), piknikező tér, szabadtéri rendezvényterület, 
kerékpáros ügyességi pályák, valamint erdészház és 
bemutatóterem létrehozását tervezik. A vendégek 
fogadására több kisebb parkolófelület is kialakításra 
kerül, a terület déli végén pedig korlátoznák az 
erdészeti magánútra való behajtást.  

légifotó a helyszínről 

 
hatályos szabályozási terv hatályos településszerkezeti terv 

  
Javaslat: a módosítás a Csinger-völgy területét Különleges beépítésre nem szánt terület – Szabadidőpark (Kk-Szp) 
övezetébe sorolja, melyben a beépítettség legfeljebb 5%, az építménymagasság 4,5 méter lehet. Mivel a területen 
áthaladó út az erdészet tulajdonában van, ezért a szabályozási tervről lekerül a közlekedési terület jelölése. A 
terület az országos ökológiai hálózat magterületének és pufferterületének határán helyezkedik el. Az Országos 
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény értelmében az országos ökológiai hálózatot érintő területen 
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Mivel a javaslat szerint a terület beépítésre nem szánt övezetbe kerül, 
megfelel az OTrT előírásainak. 
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javaslat a szabályozási terv módosítására javaslat a településszerkezeti  terv módosítására 

 
 

Fejlesztési szándékok vázrajza: 
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A Városközpont területén a szabályozási terv több pontját érinti kisebb módosítás. A Zenit ABC környezetében a 
hatályos szabályozási terv burkolt városi teret és gyalogos sétányt jelöl ki.  A gyalogos sétány az épület jelenlegi 
kontúrján belül is kiterjed, ezért a sétánynak és az építési helynek az épületek kontúrjához való igazítására kerül 
sor. A Zenit ABC és a szálloda között pedig törlésre kerül a kijelölt sétány. 

hatályos szabályozási terv javaslat a szabályozási terv módosítására 

  

A szolgáltatóház bővítése érdekében a Vt-Vk1 építési övezetben a minimális zöldfelületi arány 20%-ról 10%-ra 
kerül csökkentésre. Az övezet paraméterei így a következők lesznek: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti beépítési legnagyobb épületek legkisebb max. minimális 

 jele  módja beépítettsége %  legnagyobb építmény-
magassága (m) 

területe  
m

2
 

szintter. 
mutató 

zöldfelületi 
aránya % 

Vt-Vk-1 SZ 9. § (6) építési helyenként a 
Városközpont Szabályozási 

Tervén jelölteknek 
megfelelően 

K 2,4 10 

A Torna patak fejlesztéséhez kapcsolódóan több ponton módosul a szabályozási terv. A Fő út és a Deák Ferenc 
utca csomópont közelében a patak tóként való felduzzasztása tervezett, ahol lépcsőzetes partot alakítanának ki. 
Ennek érdekében a Deák Ferenc utca és a Fő út szabályozási vonalai kis mértékben módosulnak, hogy 
megfeleljenek a kialakítandó tó tervezett kontúrjának. A fejlesztéssel a patak felett átmenő híd áthelyezésre kerül, 
ezért a gyalogos sétányok korrekciójára is sor kerül.  
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hatályos szabályozási terv javaslat a szabályozási terv módosítására 

  
A fejlesztési vázrajzát az alábbi tervrajz mutatja be:  

 
 



65 

 

 
A bakonygyepesi temetőben a fenntartó új, a meglévőnél nagyobb ravatalozót tervez építeni a jelenlegi 
ravatalozó helyén. A temető telkének felső részét teljes mértékben sírkövek foglalják el, így a ravatalozó csak a 
déli telekhatár felé bővíthető, ami azonban az oldalkertre vonatkozó előírások miatt korlátokba ütközik. 

hatályos szabályozási terv légifotó a helyszínről 

  

Javaslat: a módosítás során a Kt-2 övezet kibővül a 4226 hrsz-ú telek területével. Ez a telek jelenleg is a temetőhöz 
tartozik, így az övezet határ módosítása csak valós területhasználathoz illeszkedik. A helyi építési szabályzat 14. §-
a a következő elemmel egészül ki:  
Kt-2 építési övezetben az elő- és oldalkertre vonatkozó előírásokat nem kell figyelembe venni. 

 

fotó a 4226 hrsz-ú telekről javaslat a szabályozási terv módosítására 
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 légifotó a helyszínről 

A Városközpont területén gyorséttermet terveznek építeni. A 
fejlesztéssel érintett terület jelenleg zöldterületként szabályozott, 
a területet összefüggő zöldfelület fedi. A kijelölt terület 
szomszédságában kijelölt közterületi parkoló található, mely a 
városközpontba érkezők parkolási igényét hivatott kiszolgálni. 

 
 

hatályos szabályozási terv hatályos településszerkezeti terv 

  

Annak érdekében, hogy a fejlesztés a lehető legkevesebb zöldterület igénybevételével járjon, a javaslat a tervezett 
vendéglátó épület elhelyezéséhez minimálisan szükséges, Településközpont vegyes építési övezetet jelöl ki. 
Emiatt a beépítettség mértéke az OTÉK által Településközpont vegyes területekre meghatározott legmagasabb 
értékben, 80%-ban került megállapításra. Mivel a területen használt építési övezetek a fejlesztéshez szükségesnél 
magasabb építménymagasságot határoz meg, ezért javasoljuk új építési övezetek bevezetését az alábbi 
paraméterekkel: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti beépítési legnagyobb épületek legkisebb max. minimális 

 jele  módja beépítettsége %  legnagyobb építmény-
magassága (m) 

területe  
m

2
 

szintter. 
mutató 

zöldfelületi 
aránya % 

Vt-vk-3 SZ 80 7,5 1000 1,0 10 

Mivel a kijelölt új építési övezet a szabályozási tervben szereplő fásított parkoló mellett található, a fejlesztés Oték 
által biztosítandó gépjármű parkolóhelyek a kijelölt fásított parkolóban elhelyezhetők. A módosítás során kivett 
zöldterület a biológiai aktivitásérték egyenlegének szinten tartása érdekében a település egyéb területén pótlásra 
kerül. A módosítással 910 m2 alapterületű épület válik elhelyezhetővé a területen. 
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javaslat a szabályozási terv módosítására javaslat a településszerkezeti  terv módosítására 
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A módosítással érintett terület Berénden, a Torna patak 
és a Szent István út között fekszik. A terület jelenleg 
beépítetlen, egyedül a 756/4 hrsz-ú ingatlanon található 
nagyobb mennyiségű építési hulladék. Az érintett 
területen a 754/2 hrsz-ú út halad át. Az úttól délre 
intenzív zöldfelület található, a Torna-patak partján. A 
területen a biológiai aktivitásérték szinten tartása 
érdekében a 757/2, 754/6, 754/11 és 752 hrsz-ú 
ingatlanokon zöldterület kerül kijelölésre, mely a 
szabályozási tervet és a településszerkezeti tervet is 
érinti. A módosítás során a 754/2 hrsz-ú út változatlanul 
közlekedési területként kerül szabályozásra. 

légifotó a helyszínről 

 
hatályos szabályozási terv hatályos településszerkezeti terv 

 

 

javaslat a szabályozási terv módosítására javaslat a településszerkezeti terv módosítására 
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Az ipari park Hársfa utca – Fő út – Vásár utca által határolt tömbje a hatályos szabályozási terv alapján két építési 
övezetbe tartozik. A két építési övezet paraméterei hasonlóak, eltérést csupán az övezetek legnagyobb 
beépítettségében fogalmaz meg az építési szabályzat. A két építési övezet paramétereit a következő táblázat 
foglalja össze:  
 

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 

Gksz-24 SZ 50 12,5 2000 1,0 30 

 

A szabályozási terv módosítására az érintett területen 
azért szükséges, mert a Gksz-2 övezet alá tartozó 
területrészen a beépítettség elérte a helyi építési 
szabályzatban előírt maximális értéket, így a területen 
működő gazdasági vállalkozások nem tudnak további 
fejlesztést megvalósítani. 
Javaslat: az érintett tömb egységesen Gksz-24 építési 
övezetbe kerül, így a magasabb, 50%-os beépítettség 
fog vonatkozni a tömb egész területére. A módosítás 
során az előírt építménymagasság, a telekméret és a 
szintterület értéke nem változik. 

légifotó a helyszínről 

 
hatályos szabályozási terv javaslat a szabályozási terv módosítására 
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II.2. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 

  

A módosítással érintett területeken országosan védett 
természeti terület, ex-lege természeti érték, Natura 2000 
terület nem található. A 10. számú módosítás az ökológiai 
folyosó területe környezetében található, de a módosítás 
során az ökológiai folyosó területén nem kerül kijelölésre 
beépítésre szánt terület, attól lényegesen távol, a kiépült 
belterülethez illeszkedve kerül kijelölésre, így a módosítás 
nem ütközik jogszabályi előírásba. 

Szintén az ökológiai hálózat magterületének közelében 
található a 16. számú módosítás, ugyanakkor a módosítás 
területét nem érinti az övezet. A módosítás a 
környezetvédelmi hatóság által ajánlott 5%-os 
beépíthetőség helyett ugyan 8%-os beépíthetőséget javasol, 
de emellett biztosítható legalább 60% természetszerű 
ligetes zöldfelület kialakítása, így biztosítható a magterület 
védelme. 

 

ökológiai folyosó lehatárolása a 10. módosításnál 

A 20. számú módosítás a Kab-hegy környezetében lévő országos ökológiai hálózat magterületén, valamint puffer 
területén található. Mivel a terület Különleges beépítésre nem szánt terület – Szabadidőpark övezetbe kerül, 5%-
os maximális beépíthetőséggel, ezért a módosítás megfelel az OTrT előírásainak. A terület egykor üzemi 
területként szolgált a bányászathoz kapcsolódóan (bolygatott terület), a módosítás tulajdonképpen a terület 
adottságaival és jellegével összhangban lévő, környezetkímélő újrahasznosítását jelenti, mely jól illeszkedik a 
szomszédos természeti környezethez. A tervezett fogadóépület elhelyezése a terület város felőli bejáratánál 
történik, a szomszédos telken álló, meglévő gazdasági épületek mellett, mely szintén kedvezőnek tekinthető 
természetvédelmi szempontból. A burkolatok kialakításakor lehetőleg a természetszerűbb, vízáteresztő 
burkolatokat célszerű előnyben létesíteni. 

A terület tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének része, és szűk völgyben 
helyezkedik el. A terület beépíthetősége alacsony (5%), legnagyobb építménymagassága 4,5 m. Az adottságok és 
a paraméterek együttesen biztosítják, hogy a tájképre ne legyen jelentős hatással a változtatás.  

Természetvédelmi szempontból kedvezőnek tekinthető, hogy a belterületi 11. módosítás során nem változik a 
Torna-patak mellett viszonylag széles (15,0 méteres) telek nem beépíthető része. A 13. módosítás a Széles-víz 
melletti területeket érinti, ugyanakkor a kijelölt 20 méteres zöldterület egyáltalán nem változik, a módosítás 
összhangban van a meglévő ökológiai folyosóval.  

Belterületen a 24. módosítás a Torna-patak mellett történik. A változtatás során a patak menti terület egy része 
zöldterületbe kerül átsorolásra, mely a patak menti zöldfolyosó (mely ugyanakkor nem jogszabály szerinti 
ökológiai folyosó) fenntartása szempontjából kedvező. A térségben a patak másik oldalán gazdasági terület kerül 
kijelölésre, meglévő belterületi telkeken. A hátsókert legkisebb mérete 6 méter, mely biztosítja a patak 
fenntartósávját (3 méter), és a tervezett épületek kellő távolságát a vízfolyástól. 

Külterületi mezőgazdasági területeket érintő módosítások tájrendezési vonatkozásai: 

Külterületet az 1., a 10, a 12. és a 16. számú módosítás érint. A módosítások nem érintenek tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő területeket. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a változtatások során a meglévő, 
beépült területhez illeszkedő, alacsony építménymagasság került meghatározásra (4,5 méter).  

A 12. számú módosítás a biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében erdőterület kijelölését javasolja az 
alábbi ingatlanokat:  
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Helyrajzi szám Hatályos területfelhasználási egység minőségi osztály 

0343/17, 0343/18 általános mezőgazdasági terület SZ3 

0336/25, 0336/29, 0336/30, 0336/31 
L3 alrészletei 

általános mezőgazdasági terület L3 

0344/138 kertes mezőgazdasági terület L3 

A területek meglévő faállománnyal rendelkeznek. 

Erdő igénybevételével járó módosítások: 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal előzetes tájékoztató levelében jelezte az 1., 2., 16. és 20. módosítások 
kapcsán erdészeti hatáskörbe tartozó faállomány érintettségét. A módosítások során az erdőtérkép 
nyilvántartása alapján erdészeti hatáskörbe tartozó területet nem érint változás. 

Mivel a módosítás keretében új beépítésre szánt terület is kijelölésre kerül, így a biológiai aktivitás érték szinten 
tartásáról gondoskodni kell. Ezt a 13. és a 25. módosítással érintett területen lehet biztosítani. 

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. 14,6 Kertes 
mezőgazdasági 

terület 

5 
Kertvárosias 
lakóterület 

2,7 -30,6 

2. 1,9 közlekedési és közmű 
terület 

0 
vegyes 

változó 27,3 

3. 1,1 Kisvárosias 
lakóterület 

1,2 Településközpont 
vegyes 

0,7 -0,8 

4. 1,2 vegyes változó közlekedési terület változó -9,5 

5. 1,6 erdőterület 9 kereskedemi-
szolgáltató terület 

0,4 -13,8 

6. 2,0 közlekedési és közmű 
terület 

0 kereskedemi-
szolgáltató terület 

0,4 0,8 

10. 0,3 általános 
mezőgazdasági 

terület 

3,7 
Kertvárosias 
lakóterület 

2,7 -0,3 

12. 4,5+0,7 általános 
mezőgazdasági 
terület, kertes 

mezőgazdasági 
terület 

 

3,7 

5 
erdőterület 

9 26,6 

18. 0,3 Kisvárosias 
lakóterület 

1,2 Településközpont 
vegyes 

0,7 -0,2 

19. 1,5 kereskedemi-
szolgáltató terület 

0,4 Különleges 
sportterület 

3,0 3,9 

23. 1,1 zöldterület 6 Településközpont 
vegyes 

0,7 -5,8 

24. 1,7 ipari gazdasági 
terület 

0,4 zöldterület 6 9,5 

Biológiai aktivitásérték számítás eredménye: +8,7 

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

II.3. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT 

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 érintett államigazgatási szervek is egyet értettek.  

Környezetvédelmi szempontból a következő módosításokat emeljük ki:  
1. Ajkarendektől délre új lakóterület kijelölése 

Ajkarendektől délre található területen 14,6 ha kertvárosias lakóterület kerül kijelölésre. A kijelölt terület a már 
kialakult településszerkezethez, a közmű- és közlekedési infrastruktúrában pedig a Korányi Frigyes utca mentén 
futó gerinchálózathoz kapcsolódik. A terület beépülése két ütemben tervezett, melynek során 124 db építési telek 
kerül kialakításra, mely többletterhelést jelent a környezet számára. A módosítás a termőföld igénybevételével 
jár, ugyanakkor a terület csak részben áll művelés alatt. A területen az átlagosnál gyengébb minőségű szántó és 
szőlő művelési ágú területek találhatók (Sz4,6,7, Sző7), így a terület kijelölése összhangban van a vonatkozó 
jogszabályokkal. A terület a helyi szennyvízelvezető rendszerhez könnyen csatlakoztatható, így a talaj, 
talajvízszennyezés a minimálisra csökkenthető. 

2. M8 gyorsforgalmi úttal párhuzamos 8. sz. főút szabályozásának felülvizsgálata  

A város északi térségének közlekedési rendszere átalakítása már a korábbi módosítás során megtörtént, ezúttal 
csak a szabályozási szélességek felülvizsgálatára került sor a rendezési eszközökben. A módosítással a 8 sz. főút 
forgalmi terhelésének csökkenése várható, melynek következtében a terület zaj- és rezgésterhelésének 
mérséklődése, valamint a levegő minőségének javulása várható. Mivel a régi főút szélesítése nem várható a 
szabályozási vonalak törlése a termőföldek mennyiségének megmaradása szempontjából is kedvezőnek 
tekinthető. 

4. Új összekötő út nyomvonalának tervezése a Szennyvíztisztító telep – Szent István utca között 

Az összekötő út fejlesztése során ugyan növekedni fog az út környezetének forgalmi terhelése, mely a zaj- és 
rezgésterhelés, valamint a káros anyag kibocsátás növekedésével párosul. De mivel az út nyomvonala 
lakóterületektől távol került kijelölésre, így a lakosság életminőségét csak kis mértékben éri negatív hatás. 
Ugyanakkor az út megépülésével a város közlekedési hálózata összességében pozitívan változik, melynek 
köszönhetően csökken a városközpont forgalmi terhelése, és így annak zaj- és rezgésterhelése, továbbá a káros 
anyag kibocsátás. 

5. Tósok – Liszt Ferenc utca végén Gksz terület kijelölése 

A területhasználat a módosítással kis mértékben változik, ugyanakkor a módosítás nem érint kialakult 
erdőállományt, így a módosítás nem jár jelentős környezeti hatással. A változatás a termőföld minőségére és 
mennyiségére nincs hatással, mivel belterületi telkekről van szó.  

10. Ajkarendek – 0348/18 hrsz-ú területből egy építési telek kialakítása a Nyíres utca folytatásában 

Ajkarendek déli részén egy teleknyi területen kerül sor beépítésre szánt terület kijelölésre. A módosítás termőföld 
igénybevételével jár, ám a terület kis kiterjedése miatt nem jár jelentős környezeti kockázattal, az új lakóépület 
egyszerűen bekapcsolható a szennyvíz elevezető rendszerbe. A módosítás ugyan termőföldet érint (Sz3), de a 
változtatás csupán egy teleknyi bevonást jelent, és a meglévő belterülethez közvetlenül kapcsolódik. 

13. Önálló garázs elhelyezésének lehetővé tétele az Lk/VL2 övezetben 

A módosítás során területhasználat változás nem történik, csupán a területen elhelyezhető épületek köre kerül 
pontosításra. A változás a Széles-víz menti ökológiai folyosóra nincs jelentős hatással. 

16. Turisztikai fejlesztéshez kapcsolódó módosítás a 0250/17 hrsz-ú területen 

A Tósokberénd közelében található területen történő fejlesztés különleges beépítésre nem szánt területként 8% 
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beépítéssel a környező területek tájhasználatába beilleszthető, hiszen biztosítható legalább 60% természetszerű 
ligetes zöldfelület kialakítása. A turisztikai fejlesztés a határos lakóterületek környezeti állapotát károsan nem 
változtatja meg. A módosítás termőföld csak kis mértékű igénybevételével jár (8%-os beépíthetőség), de mivel 
már működő panzió van a területen, így a további turisztikai fejlesztés helyhez kötött beruházásnak minősíthető. 

20. Új módosítás: rekreációs célú fejlesztés a Csinger-völgyben (0190 hrsz) 

A Csingervölgy fejlesztése során csökken a rendezési eszközökben kijelölt zöldterület, ugyanakkor a terület 
alacsony beépíthetősége, a völgy adottságaihoz illeszkedő fejlesztési szándékok és funkcionális elrendezés 
következtében a fejlesztés mérsékelten negatív hatást fejt ki a környezetére. Fontos kiemelni, hogy a terület 
korábban üzemi területként működött, tulajdonképpen a terület környezet és természetvédelmi szempontból 
kedvező irányú újrahasznosítását jelenti.  

21. Szabályozás pontosítása a városközpont területén 

A szabályozási terv módosítása a Torna patak rehabilitációjának előkészítését szolgálja. A Torna patak 
rehabilitációjával megközelíthetővé válik a patak medre, valamint a meder szabályozásával védetté válik a 
városközpont a patak túlzottan megnövekedett vízhozamától. 

23. Vendéglátó épület elhelyezésének lehetővé tétele a városközpontban 

A módosítás során zöldterületen kerül kijelölésre beépítésre szánt terület. A zöldfelület csökkenése a 
városközpont levegőminőségét negatívan befolyásolja a városközpont területén. Ennek ellensúlyozása szükséges, 
mely szintén a Torna-patak mentén, Tósokberénd térségében meg is történik. 

A biológiai aktivitás-érték (BAÉ) szinten tartásához kapcsolódó módosítások 

A biológiai akitivásérték szintentartása érdekében erdőterület kerül kijelölésre a Hegyhát dűlő területén, valamint 
zöldterület kerül kijelölésre Tósok környezetében, melyeknek kedvező környezeti hatása van.  

II.4. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT 

Ajka város településrendezési eszközeihez a teljes közigazgatási területre elkészültek az alátámasztó és 
jóváhagyásra kerülő (rajzi és szöveges) közlekedési munkarészek. A jelen módosítási feladatok nem teszik 
szükségessé a közlekedési javaslatok lényegi megváltoztatását, a hatályos TSZT és SZT közlekedési munkarészei 
csak kismértékben változnak, a HÉSZ közlekedési előírásainak módosítására nincs szükség.  

A módosítások közül az 1., 2., 4., és a 9. módosítás az, ami közlekedési szempontból fontosabb változást jelent, a 
többi módosítás közlekedési szempontból kisebb jelentőségű, vagy irreleváns. 

1. Ajkarendektől délre új lakóterület kijelölése 

A területen 14,6 ha új kertvárosias lakóterület kerül kijelölésre. A terület fejlesztése érdekében szükséges a 
területet feltáró úthálózat kiépítése, melyek a településrendezési eszközökben is meghatározásra kerültek. 

  A tervezett utcahálózat egy meglévő, és két tervezett útcsatlakozással kapcsolódik a Korányi Frigyes úthoz (a 
7306 j. úthoz). Az északi útcsatlakozás a nagynyomású gázvezeték útkeresztezésénél van, a középső egy meglévő 
földút csatlakozását használja fel, a déli a tervezett lakóterület déli szélére kerülne. Az országos út ezen szakasza 
jelenleg túlnyomórészt lakott területen kívüli, tervezetten azonban lakott területen belülinek javasoljuk, amihez 
(ahogy az útcsatlakozásokhoz is) a közútkezelő hozzájárulására van szükség. Az út mellett, a lakóterületi 
fejlesztéssel érintett oldalon már jelenleg is kerékpárút halad, így, a közvilágítás (szükség szerint járda) kiépítése 
után, várhatóan nem lesz akadálya a lakott terület határát jelölő tábla áthelyezésének. A belső utcahálózat 
jellemzően szabályos, négyzethálós, mégis illeszkedik a meglévő telekhatárokhoz is. Az összesen 125 db telek 
beépülése következtében várható napi forgalom nem éri el egy lakóutca óránként megengedett forgalmát, így 
nem okozhat jelentős forgalomnövekedést. A közúti közösségi közlekedési ellátást az országos úton közlekedő 
autóbuszjáratok biztosíthatják, szükség szerint új megállókkal.   
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A szabályozási terv 14 méter széles utcákat jelölt ki a területre, melyek mintakeresztszelvényét a következő rajz 
mutatja be:  

  
 

2. M8 gyorsforgalmi úttal párhuzamos 8. sz. főút szabályozásának felülvizsgálata 

Az M8 (8sz. kiemelt főút) Ajka közlekedése szempontjából a legfontosabb közlekedésfejlesztés lesz, ami a város 
hálózati kapcsolatait térségi, országos és nemzetközi szinten is jelentősen javítja majd. Az ajkai szakasz 
megvalósulása 2020 után, nagytávban várható, de a nyomvonal már a hatályos településrendezési eszközökben is 
szerepel. Az időközben elkészült, adatszolgáltatásként megkapott úttervek alapján a gyorsforgalmi út 
szabályozási területe most pontosításra, a kapcsolódó úthálózat funkciója és szabályozása pedig felülvizsgálatra 
kerül. 

Az ajkai csomópont a 84101 j. Magyarpolány bekötőúton (a Fő utcán) lesz. A beruházás keretében kiépül a 
Bakonygyepes északi részét elkerülő út is, és egy a 8-as úttal párhuzamos közvetlen összekötő útszakasz is Ajka és 
Kislőd között. Az előbbi várhatóan a 84101 j. út, az utóbbi a 7306 j. út részévé fog válni. A Bakonygyepes elkerülő 
út megvalósulása után a Fő út (8401 j. út) helyi gyűjtőúttá válik. A területet érintő többi alsóbbrendű út lényegileg 
nem változik. Változatlanul, továbbra is szerepel a szerkezeti tervben a Bakonygyepes déli részét elkerülő út. A 
jelenlegi 8 sz. főútnak az Ajkarendektől keletre eső szakasza elveszti főúti funkcióját, a Bakonygyepes és 
Ajkarendek közötti szakasz a 73131 j. úttól, a Forrás utcától északra eső szakasz), valamint a Bakonygyepes 
elkerülőtől nyugatra eső szakasz a feltáró, megközelítő út szerepét is. A javaslat szerint ezért a 8-as út jelenlegi 
szakasza a Bakonygyepes elkerülő út és a 73131 j. út között a távlatban gyűjtőútként fog funkcionálni, 
következményként a Forrás utca helyi kiszolgálóúttá válik. A mai 8-as útnak a 73131 j. út és az M8 közötti szakasza, 
illetve a Bakonygyepes elkerülőtől nyugatra eső szakasza pedig részben helyi kiszolgálóúttá válik, részben útként 
megszűnik. A hatályos településrendezési eszközökhöz képest funkcióban visszalépő útszakaszok esetében az 
immár okafogyott közterület-szabályozás túlnyomórészt törlésre kerül. A közlekedési területek új kontúrja 
általában a kialakult telekhatárokhoz illeszkedik., kivéve ott, ahol időközben útépítés (szervizút építés) történt a 
hatályos közterület-szabályozáson belül.      
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4. Új összekötő út nyomvonalának tervezése a Szennyvíztisztító telep – Szent István utca között 

Ajka város önkormányzata a településfejlesztési koncepcióban szereplő összekötő út (gyűjtőút) hatályos 
településrendezési eszközökbe való átvezetése mellett döntött. Az új összekötő útszakasz a Fő utca (7308 j. út) 
Ipari-park nyugat körforgalmát fogja összekötni a Petőfi Sándor utcával. A tervezett gyűjtőút a Fő utca és a 
belváros forgalmi terhelését csökkentené, a központba érkező forgalom egy részének elvezetésével. Az út 
vonalvezetését több változatban vizsgáltuk, végül a város a meglévő 120 kV-os légvezetékek mellett haladó, a 
szennyvíztisztító telepet megkerülő, a Rozsföld kiskertes mezőgazdasági területet átszelő nyomvonalat 
preferálta. A javasolt szabályozási szélesség 18-20 méter, a burkolatszélesség 7 méter, a vonalvezetés az 50 km/ó 
tervezési sebességnek megfelelő.   

 

8. Kerékpárút-hálózat fejlesztéshez kapcsolódó szabályozási terv korrekciók 

Ajkán Bakonygyepes, Ajkarendek, Padragkút, Tósokberénd városrészek és a városközpont között már kiépült 
kerékpárút, és a város önkormányzata a település kerékpárút hálózatának további átfogó fejlesztését tervezi. A 
hálózat most Padragkút és a Bányászati Múzeum irányába bővül, melynek során a szabályozási vonalak kisebb 
korrekciójára is sor kerül az elkészült kerékpárút tervek alapján. A hatályos szabályozási terv a Padragi út déli 
szakaszára 22 méteres szabályozási szélességet állapít meg, mely az út nagymértékű (sok épületet is érintő) 
kiszélesítését jelentené a mostani állapothoz képest. A konkrét kerékpárút tervek alapján látható, hogy a 
tervezett kerékpárút nyomvonala többnyire a kialakult szabályozási szélességen belül is elfér, a módosítás során 
ezért a Padragi út hatályos szabályozása csak pontszerűen, egy-egy részletben változik ott, ahol a kerékpárút 
kiépítése érdekében arra feltétlenül szükség van. A padragi út szabályozási szélességének teljes átértékelése a 
településrendezési eszközök felülvizsgálata során történik majd meg.  

A módosítás az Ajkacsingertől délre fekvő múzeumhoz vezető utat is érinti. A belterület és a külterület határán a 
kerékpárút számára egyébként megfelelő közterület leszűkül, ezért az érintett szakaszon a közterület kismértékű 
szélesítésére van szükség. 

 

II.5. KÖZMŰFEJLESZTÉSI ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT 

A településrendezési eszközök módosítása során az 1. számú javaslat során 14,6 ha új kertvárosias lakóterület 
kerül kijelölésre Ajkarendektől délre, mely megköveteli a területen a közmű infrastruktúra fejlesztését.  A 
területen 124 db telek kerül kialakításra, melyen a beépítési paraméterek, és a terület jellege okán várhatóan 
telkenként 1 lakás kerül bekötésre a hálózatban.  

Tervezői tapasztalat alapján a következő kielégítendő többlet közműigények várhatók: 

 vízigény 
(m³/nap) 

keletkező 
szennyvíz 
(m³/nap) 

villamos 
energia 
igény (kW) 

földgáz igény 
(nm³/h) 

távlatra prognosztizálható összes többlet igény 148 141 1753 541 

 

A terület vízi közműhálózata a Korányi Frigyes utcai gerincvezetékről való leágazásokkal fog kiépülni. A szennyvíz 
elvezetése szintén a Korányi Frigyes utca mentén történik, a kiépült, nyomott rendszerű gerincvezetéken 
keresztül. Az e-közmű nyilvántartás alapján a terület gáz és villamos energia ellátása Ajkarendek irányából 
építhető ki. A kijelölt új lakóterületen keresztül vezet a térség gázellátását biztosító nagynyomású vezeték, 
melytől 20 méteres védőtávolságot kell tartani a beépítés során.  

A belterületen és a meglévő belterülethez közvetlenül kapcsolódnak további fejlesztések, az új építés 
lehetőségével (5, 10, 16, 20), ugyanakkor ezek a területek a helyzetükből adódóan (belterületi telkek, belterület 
melletti telkek) könnyen becsatlakoztathatók a város közműhálózatába.  

A módosítások hírközlési kérdéseket nem érintenek. 
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II.6. A TERÜLETRENDEZÉSI TERV ÉS A TERVMÓDOSÍTÁSOK ÖSSZHANGJA 

A város területére az Országos Területrendezési Terv (OTrT) és a Veszprém Megyei Területrendezési Terv 
(VMTrT) előírásai érvényesek. Az országos terv átmeneti rendelkezéseinek megfelelően a 2013. évi módosításokat 
követően néhány övezetet már nem kell figyelembe venni. Bizonyos övezetek megszüntetésre kerültek, illetve 
egyes szerkezeti elemek is módosultak. 

A Közgyűlés az 5/2011. (II.28.) rendelettel módosította Veszprém Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2005. 
(V.27.) rendeletét. A módosítások közül 5 a szerkezeti terven kijelölt városias térségen kívül esik, az 1., 2., 11., 17., 
22. módosítás található városias települési térségen kívül. 

Térségi területfelhasználás  

A módosítások jelentős része települési térségen belül történik. 

A módosítások elhelyezkedése a Veszprém Megyei Területrendezési Terv térségi szerkezeti tervén 

 

3. 

2. 

1. 

11. 

4. 

5. 

9. 

20. 

19. 

16. 

6. 7. 

10. 
15. 

18.  
21. 

22. 

23. 24. 

25. 

12.  



77 

 

A városias települési térség esetén nem ír elő korlátozást az OTrT. A törvény csak annyit ír elő, hogy a települési 
térség bármely települési területfelhasználási egységbe besorolható. Ez az elvárás szükségszerűen minden 
esetben teljesül. 

A további módosítás erdőgazdálkodási és mezőgazdasági térségben történik, a valóságban az összes módosítás 
csak mezőgazdasági területet érint. A módosítások összhangban vannak a két térségi területfelhasználásra 
vonatkozó előírásokkal. 

  

A módosított 
terület és 
sorszáma 

Érintett helyrajzi 
szám 

Hatályos 
településszerkezeti 

terv szerinti 
területfelhasználás

i egység 

Településszerkezet
i terv módosítás 

szerinti 
területfelhasználás

i egység 

Veszprém megyei 
terv szerinti térségi 
területfelhasználás

i kategória 

Módosított terület 
nagysága 

(ha) 

1.módosítás: 
Ajkarendek déli részén 
új lakóterület 
kijelölése 

0344/4-39, 0344/49, 
0344/51-141 

Kertes 
mezőgazdasági 
terület 

Kertvárosias 
lakóterület, 
Zöldterület 

Erdőgazdálkodási 
és mezőgazdasági 
terület 

16,3 
(15,6+0,7) 

11.módosítás: 
Ajkarendeki építési 
telek kialakítása 

0348/18 
Általános 
mezőgazdasági 
terület 

Kertvárosias 
lakóterület 

Erdőgazdálkodási 
terület 

0,3 

17.módosítás: 
Turisztikai fejlesztés 

0250/17 
Általános 
mezőgazdasági 
övezet 

Különleges terület 
(lovasturizmus) 

Erdőgazdálkodási 
és mezőgazdasági 
terület 

4,9 

22.módosítás: 
Csinger-völgyi 
rekreációs terület 

0185, 0190 
Vízgazdálkodási 
terület 

Különleges terület 
(szabadidőpark) 

Erdőgazdálkodási 
terület 

7,3 

 

Veszprém megyei terv 
szerinti térségi 

területfelhasználási 
kategória 

Övezeti terv szerinti 
terület nagysága 

(ha) 

Településszerkezeti terv 
szerinti terület nagysága 

(ha) 

A térségi szerkezeti 
tervhez viszonyított 

szerkezeti tervi terület 
nagysága 

(%) 

Eltérés mértéke 

(%) 

Mezőgazdasági térség 3571,94 3601,05 100,84% 
0,84% 
Összhangban van 

Erdőgazdálkodási térség 4166,15 3722,61 89,3% 
10,7 
Összhangban van 

 

Műszaki infrastruktúra-hálózat és egyedi építmények 

A módosítások közül egyedül a 2. számú módosítás érint műszaki-infrastruktúra hálózatot. 

A településrendezési eszközök módosítása során a 
megyei tervben szereplő szerkezeti elem (8. sz. főút) 
egy szakasza törlésre kerül a szerkezeti tervben. Bár a 
megyei terv tartalmazza, az OTrT már nem tartalmazza 
a főutat. Az átmeneti rendelkezések szerint az OTrT-t 
kell figyelembe venni, így a módosítás nem ütközik 
jogszabályi előírásba. A módosítás egyedi 
építményeket nem érint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Részlet az OTrT-ből 
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Részlet a Veszprém Megyei Területrendezési tervből 

 

Településszerkezeti terv 

 
  
  

Az országos és térségi övezetek közül az alábbiak érintik a tervezési területeket: 

1. országos ökológiai hálózat övezetei: a 10. módosítás az ökológiai folyosó közelségében fekszik, de az 
ökológiai folyosó övezetében nem történik területhasználat változás. A 16. módosítás a magterület 
közelében található, de a magterület övezete nem fed rá a módosítással érintett területre. A 
Különleges beépítésre nem szánt terület kijelölésével biztosítható a magterület védelme. A 20. 
módosítás pufferterületen és magterületen található, azonban nem került beépítésre szánt terület 
kijelölésre, így a módosítás megfelel az OTrT előírásainak. 

2. erdőtelepítés alkalmas terület övezete: az OTrT előírásával összhangban erdőterület 
területfelhasználási egység került kijelölése a biológiai aktivitás-érték szinten tartása érdekében 12. 
módosítás keretén belül. A további változtatások (1.,10.,16.) nem ellentétesek az OTrT előírásaival. 

3. tájképvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű területet csak a 20. módosítás érint. A területre a 
tájképvédelmi értékekkel összhangban alacsony beépítettség (5%) és építménymagasság (4,5 m) 
került meghatározásra. 

4. országos vízminőség védelmi terület övezete: az 1. és a 10. módosítást érinti. 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 OTrT 
előírásokkal összhangban van. 

5. földtani veszélyforrás területének övezete: a település érintettségét a közigazgatási terület 
megjelölésével határozták meg a megyei tervben, a pontos területét a településrendezési 
eszközökben kell lehatárolni. Felszínmozgás a módosítással érintett területeken a Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal tájékoztatása szerint egyedül a Csinger völgyében tervezett változtatást (20. 
módosítás) érintheti, ugyanakkor az MBFH honlapján elérhető hivatalos nyilvántartás szerint a 
területet mégsem érinti semmilyen földtani veszélyforrás (lásd térkép). Ettől függetlenül a módosítás 
összhangban van a területrendezési tervek előírásaival, hiszen új beépítésre szánt terület nem került 
kijelölésre. 

6. ásványi nyersanyag-gazdálkodás terület övezete: a település érintettségét a közigazgatási terület 
megjelölésével határozták meg a megyei tervben, a módosítások összhangban vannak az OTrT 
előírásaival, hiszen a bányát, bányatelket nem érintenek. 

7. kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete, honvédelmi terület övezete: a módosítások nem 
érintenek honvédelmi területeket és honvédelmi érdekeket a Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása 
és a megyei terv szerint, így a módosítások összhangban vannak a területrendezési tervekkel.  

Az összhang igazolásának egyszerűsítése és áttekinthetősége érdekében a következő tervlapokon csak azokat a 
külterületi módosításokat tüntettük fel, amelyek vizsgálataink szerint valamely országos és térségi övezetet 
érinthetnek, érintenek. Ezek az 1., 10., 16. és 20. módosítások. A belterületi módosítások értelemszerűen nem 
érintenek országos és térségi övezetet, vagy jóval kisebb léptékűek, melyek tartalmukban sem érintik a 
területrendezés témakörét (pl. szabályozási vonalak, vagy a HÉSZ szöveges korrekciója). 
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 Országos Ökológiai Hálózat övezetei 

 

 

Kiváló termőhelyi adottságú és erdőtelepítésre alkalmas 
területek övezete 

 

Földtani veszélyforrás terület övezete 

 

 

felszínmozgással érintett területek a Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal tájékoztatása szerint  

 

Országos és térségi tájképvédelmi területek övezetei 
(nem kell alkalmazni) 

 

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség övezete 
(nem kell alkalmazni) 
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Széleróziónak kitett terület övezete(nem kell alkalmazni) 

 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 

 
Kiemelt fontosságú meglévő és honvédelmi terület 
övezete 

 

 

 (forrás: TEIR.hu) 
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Országos Területrendezési Tervbe újonnan bevezetett, módosítások által érintett övezetei 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 

 

Országos vízminőség védelmi terület 

 

Kiemelten fontos honvédelmi terület 

 

 

(forrás: TEIR.hu) 

 

Összességében megállapítható, hogy a módosítások összhangban vannak a területrendezési tervek 
előírásaival. 
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II.7. MELLÉKLETEK 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA (2017. szeptember-december) 

314/2012 Kr. 9. melléklet szerinti Államigazgatási szervek  VÉLEMÉNYADÁS RÉSZT KÍVÁN VENNI 

1 

Veszprém Megyei Kormányhivatal,  

Kormánymegbízotti kabinet 

 (állami főépítészi hatáskör) 

 IGEN 

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

 IGEN 

3 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság nem adott véleményt  

4 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(területi vízvédelmi és vízvédelmi hatóság) 
nem adott véleményt  

5 
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(tűzvédelem, polgári védelem) 
 IGEN 

6 Országos Vízügyi Főigazgatóság nem adott véleményt  

7 
Közép-dunántúli Vízügyi Főigazgatóság Veszprém Megyei 
Szakaszmérnökség 

 IGEN 

8 Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály nem adott véleményt  

9. Budapest Főváros Kormányhivatala,  

Közlekedési Főosztály 
 NEM 

10. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Dr. Fónagy János Államtitkár nem adott véleményt  

11.a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légügyi Hivatal 

Felügyeleti Főosztály 
 NEM 

12. Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály  IGEN 

13 
Veszprém Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály, Útügyi Osztály 

  

14 
Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes 
Államtitkár 

nem adott véleményt  

15 VMKH Veszprémi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala  IGEN 

16 

 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály  IGEN 

17 Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály  IGEN 

18 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály  IGEN 

19 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság  NEM 

20 

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály 

 NEM 

21 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság   IGEN 

ÉRINTETT ÖNKORMÁNYZATOK VÉLEMÉNYADÁS RÉSZT KÍVÁN VENNI 

22 Magyarpolány Község Önkormányzata nem adott véleményt  

23 Kislőd Község Önkormányzata nem adott véleményt  

24 Úrkút Község Önkormányzata  NEM 

25 Nagyvázsony Község Önkormányzata nem adott véleményt  

26 Öcs Község Önkormányzata nem adott véleményt  

27 Halimba Község önkormányzata nem adott véleményt  



83 

 

 

28 Kolontár Község Önkormányzata nem adott véleményt  

29 Devecser Város Önkormányzata nem adott véleményt  

Partnerek (10/2017. (V. 24.) Önk. rendelete szerint  

30 Ajkai Városszépítő Egyesület nem adott véleményt  

31 Járműipari Klaszter nem adott véleményt  

32 Római Katolikus Egyházközség nem adott véleményt  

33 Civil Szervezetek Szövetsége nem adott véleményt  

34 Kristályvölgy Egyesület nem adott véleményt  
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ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ SORÁN BEÉRKEZETT ADATSZOLGÁLTATÁS 
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