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1 BEVEZETŐ 
Ajka Város Önkormányzata megbízásából a Város-Teampannon Kft. készíti a Településszerkezeti terv, Helyi 
Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosítását több részterületen. A módosítások nagyobb része 
önkormányzati, kisebb része tulajdonosi kezdeményezések alapján került a tervi javaslatba. A részterületek 
módosítására vonatkozó határozatokat mellékeljük a dokumentációhoz. 

 

A város hatályos településrendezési eszközeit (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), 
Szabályozási terv) szintén a Város-Teampannon Kft. – az M-Teampannon Kft. jogutódja –készítette, 
jóváhagyásukra 2000-ben és 2001-ben került sor. Az utóbbi 15 évben különböző részterületeken készültek 
szabályozási tervek és módosítások, melyek közül a legutóbbi módosítás 2015 márciusában került 
jóváhagyásra. 

 

A jelen véleményezési dokumentációban az 1-25. számú tervi módosítások között található 19 db olyan jellegű 
módosítás is, ami településszerkezeti terv módosítást is jelent. Az előzetes tájékoztatási szakaszhoz képest a 
módosítások száma változott, a korábbi 5. és 6. módosítás összevonásra került, a korábbi 13-as és 17-es számú 
módosítástól az Önkormányzat elállt. Az előzetes tájékoztatási szakaszhoz képest egy új módosítással bővült a 
lista a különleges szabadidőközpont területfelhasználási egységek megkülönböztetése miatt. A módosítások 
így átszámozásra kerültek, de az egyes módosítási igények számváltozásának nyomon követhetősége 
érdekében, tájékoztatásul az Előzetes tájékoztatásban szereplő áttekintő térképet is mellékeljük. 

 

Jelen településrendezési eszközök módosítása nem jelenti a korábbi Településrendezési eszközök teljes 
felülvizsgálatát, ezért a véleményezési dokumentáció csak az egyes területekre vonatkozó, a módosítások által 
szükségessé vált kiegészítéseket tartalmazza. 

 

Ajka Város Önkormányzata 202/2000. (XI.29) határozatának, valamint 11/2001. (VII.02.) rendeletének 
módosításához kapcsolódó alátámasztó munkarész – az OTÉK 4. § (5) b) 2. pontjával összhangban – elsősorban 
azokra a területekre koncentrál, amelyek a fent vázolt módosítási igénnyel érintettek. 

 

Jelen véleményezési dokumentáció alapvetően csak a tartalmilag változással érintett Szerkezeti terv és 
Szabályozási terv kivágatait tartalmazza. Ajka város településrendezési eszközeinek tervlapjai a 25 db területen 
kívül nem módosulnak. 

 

Ajka Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 202/2000. (XI. 29.) számú határozattal elfogadta Ajka 
Településszerkezeti Tervét, valamint a 11/2001. (VII. 02.) rendelettel jóváhagyta Ajka Helyi Építési 
Szabályzatát. 

 

A Településrendezési terv módosításai a digitális földhivatali térképen (2015. februári állapot) kerültek 
feldolgozásra az Autocad Map 3D 2015 szoftver segítségével. 
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1.1 CÉLOK ÉS HATÁSOK 
A tervezési területekre vonatkozó településrendezési eszközök módosításának céljai és hatásai: 

1. módosítás: Tósokberénd városrész Dobó Katica utcai temetőjének bővítése 

A Dobó Katica utcai temető terület övezetének növelése hosszú távon biztosítja a temető bővítési 
lehetőségét. 

2. módosítás: Bányász sporttelep környezetének felülvizsgálata és a Verseny utcai oktatási 
intézmény bővítése 

A Bányász Sportkör és az Önkormányzat közös fejlesztési szándékkal egy új sportcsarnok építését 
tervezi. Az új épület kapcsán merült fel a sporttelep környezetének felülvizsgálata, és szükség esetén 
annak rendezése. A módosításnak köszönhetően az új sportcsarnok megépítésének jogi alapja 
biztosítottá válik. Ezzel a módosítással párhuzamosan a Verseny utcai Molnár Gábor Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény területének bővítése 
szükséges, amely lehetővé teszi az új kollégium felépítését. 

3. módosítás: Közpark kijelölése a Móricz Zsigmond utcai volt óvoda mellett 

Városi közterület bővítés céljából a volt óvoda melletti telek (1508/2 hrsz.) és a 1511 hrsz-ú telek 
területének egy része zöldterületbe kerül átsorolásra, melynek köszönhetően a városi zöldfelületek 
aránya növekszik. 

4. módosítás: Tervezett kerékpárutak területbiztosítása (Padragkút, Padragkút-Csingervölgy, 
Csingervölgy) 

Az Önkormányzat a tervezett kerékpárutak helybiztosítását tervezi azokon a területeken, ahol a 
meglévő utak szélessége erre nem alkalmas. Az útszélesítéseknek köszönhetően biztosítottá válik a 
biztonságos kerékpáros közlekedés. A tervezett kerékpárutak Bódé, Csinger és Padragkút városrészt 
érintik. 

5. módosítás: Csékúti egyházi temető bővítése és parkoló területének helybiztosítása 

A csékúti egyházi temető területének bővítése hosszabb távon biztosítja a temető terjeszkedési 
lehetőségét. 

A temetővel szemben, a Padragi útról lekanyarodva, mezőgazdasági területen parkolási terület 
kijelölése szükséges, mely biztosítja a kulturális parkolási lehetőséget. 

6. módosítás: Ajka köztemető bővítése 

Az ajkai köztemető területének növelése hosszú távon biztosítja a temető bővítésének lehetőségét. 

7. módosítás: Tósokberénd városrész általános iskolájának bővítése és környezetének 
felülvizsgálata 

A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola a közeljövőbben a földszinten 150 m2-rel és egy 
teljesen új emelettel bővülne, valamint középtávon az iskolához tartozó tornaterem építését is tervezi 
a fenntartó. Ezen fejlesztési szándékok megvalósíthatósága érdekében a falusias lakóterületbe 
beékelődött iskola területét és a környezetét vegyes területfelhasználásba szükséges átsorolni. 

8. módosítás: Szabadidős és rekreációs terület kialakítása Csékút központjában 

Helyi civil szervezet kezdeményezésére a csékúti evangélikus templom környezetében rendezvénytér 
kialakítását tervezik. A kialakult lakóterület telkeinek hátsó részeinek összevonásával a különleges 
szabadidőközpont terület kialakítása lehetővé teszi a különféle programok és rendezvények 
lebonyolítását. 

9. módosítás: A 2534 hrsz-ú út bővítése, továbbá a 2628/21 és 0111/3 hrsz-ú utak szabályozási 
vonalának korrekciója 

Csingervölgy városrészben a Hámán Kató utca szélesítése szükséges a Bartók Béla utca és a Mező utca 
között, mely biztosítja a biztonságos közlekedést. 

Beépítetlen lakóterületen a 2628/21 hrsz-ú út és a 0111/3 hrsz-ú út elhelyezkedésének módosítása 
szükséges, melynek köszönhetően további telekosztások válnak lehetővé. 
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10. módosítás: Bódé városrész sportterületén szabadidős és rekreációs terület kialakítása, valamint 
környezetének rendezése 

A 2255 hrsz-ú telken található kihasználatlan sportterületen (Csinger-pataktól északra) és annak 
közvetlen közelében a „Bolgárkert” névre hallgató szabad közösségi tér kialakítását tervezi a városi 
önkormányzat. Ez az új szabadidőt, rekreációt szolgáló különleges terület hozzájárul a városrész 
hagyományainak megőrzéséhez és elősegíti a városrész turisztikai fejlődését. 

11. módosítás: Az ajkarendeki általános iskola parkoló területének biztosítása 

A hatályos szabályozási terv alapján a 4562 hrsz-ú telek kisajátítása szükséges. Ezt kihasználva az 
Önkormányzat parkolóként kívánja használni a későbbiekben a telket, melynek megvalósítását 
követően az ajkarendeki általános iskola előtti kulturált parkolási lehetőség biztosítottá válik. 

12. módosítás: Ajka buszvégállomás szabályozása 

Az autóbusz pályaudvar területére a HÉSZ nem határoz meg öveztet, ennek pótlása szükséges a 
hatályos településszerkezeti tervvel összhangban. 

13. módosítás: Hajnalcsillag utca végének rendezése 

A Hajnalcsillag utca végének kiépítése megtörtént. A valós állapotnak megfelelően szükséges a 
szabályozási terv korrekciója.  

14. módosítás: 5103 hrsz-ú dűlőút szabályozási szélességének biztosítása 

Az ajkai zártkertben az 5103 hrsz-ú zártkerti közút szabályozási szélességének meghatározása, 
megfelelő szélességének biztosítása javasolt, melynek hatására a szomszédos telkek megközelíthetőek 
lesznek. 

15. módosítás: Parkerdőbe vezető távlati kerékpárút feltüntetése 

Az Önkormányzat hosszabb távon kerékpárút kialakítását tervezi a Parkerdőbe vezető út mellett. A 
kerékpárút létesítésére konkrét műszaki terv nem készült, ezért a kerékpárút nyomvonala csak a 
településszerkezeti tervben kerül feltüntetésre. 

16. módosítás: A volt Jókai bánya környezetének felülvizsgálata 

A mai igényekhez igazodva az Önkormányzat a volt Jókai bánya környezetének felülvizsgálatát tartja 
szükségesnek. A módosításnak köszönhetően a terület iránti kereslet növekedhet. 

17. módosítás: Bódé városrész temetőjéhez vezető út kiszabályozása 

A módosítás célja a temető megközelítésének jogi rendezése a kialakult állapot alapján. 

18. módosítás: Padragi volt bánya területére új szabályozási terv készítése 

A volt bányaterületen az önkormányzat közfunkciókat biztosító városközpontot tervez. A módosítás 
hatására olyan közcélú „zöld” városközpont jöhet létre, melyen sport és szabadidős létesítmények 
helyezhetők el, közösségi rendezvények bonyolíthatók le. 

19. módosítás: Alkotmány utcai vásárcsarnok környezetének rendezése 

Az Önkormányzat a Vásárcsarnok és környezetének felújítását tervezi. Az épület mellett a lakótelep 
környezetével összhangban zöldterület kijelölése szükséges, és a vásárcsarnokba érkezők kulturált 
parkolási lehetőségének biztosítása is elengedhetetlen. A fejlesztésnek köszönhetően a Vásárcsarnok 
és környezete rendezetté válik. 

20. módosítás: Városközponti tömb szabályozásának módosítása 

Ajka város a járásközponti szerepkörére és térségi elhelyezkedésére alapozva kívánja fejleszteni a 
városközpontban a kereskedelmi funkciók és szolgáltatások hozzáférhetőségét egy kulturált, 
reprezentatív környezetben. 
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21. módosítás: Csingervölgyi Vadaspark területén szabadidős, rekreációs terület kialakítása 

A vadaspark tulajdonosa a meglévő épületek felújításával és új épületek építésével bemutató és 
látogató központ létrehozását tervezi. A mezőgazdasági terület átsorolása különleges terület – 
bemutató és látogatóközpont területfelhasználási egységbe. A fejlesztésnek köszönhetően tovább 
bővül Ajka város turisztikai sokszínűsége. 

22. módosítás: Lakóterület bővítés Ajkarendek városrész volt zártkerti területén 

Ajkarendek területén a belterülethatár mellett a már nem zártkertként hasznosított terület – már most 
is többen laknak itt – lakóterületbe vonása a cél. A rendezés megvalósulásával 5 új lakótelek jöhet 
létre. A telkek közterületi kapcsolata az út kiszabályozásával megoldódik. 

23. módosítás: Padragkút temetőjének bővítése 

A padragkúti temető területének növelése hosszú távon biztosítja a temető bővítési lehetőségét. 

24. módosítás: Csingervölgy külterületi temetőjének bővítése 

A csingervölgyi külterületi temető területének növelése hosszú távon biztosítja annak bővítési 
lehetőséget. 

25. módosítás: Kszk övezet elnevezésének módosítása 

Különleges szabadidőközpont területfelhasználási egységekhez tartozó övezetek kialakítása vált 
szükségessé a rekreációs célú fejlesztések településrendezési eszközökben való megjelenítése céljából. 
A hatályos Kszk jelű övezet átnevezésre kerül Kszk-1 jelű övezetté. 
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2 VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
TÁJÉKOZTATÁS: AZ ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSBAN SZEREPLŐ ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP: 
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AJKA VÁROS EGYES TERÜLETEIT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI MÓDOSÍTÁSOK 

 
 

Szerkezeti terv, illetve Szabályozási terv és HÉSZ módosítás 

Szabályozási terv és HÉSZ módosítás 

4.Kerékpárút 
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2.1 VÁROSRENDEZÉS 

2.1.1 Tósokberénd városrész Dobó Katica utcai temetőjének bővítése 

2.1.1.1 Előzmények 

A tervezési területet a Dobó Katica utca a Juhar sor és a Gergőföldi utca határolja. A módosítást érintő egyházi 
temető belterületen, falusias lakóterületbe ékelődve helyezkedik el Tósokberénd városrész középpontjában. 

  
A temető megközelíthetősége helyi gyűjtőútról, a Dobó Katica utcáról biztosított. A tágabb környezetben 
lakóterületek (falusias, kertvárosias, kisvárosias) helyezkednek el. A tervezési területtől északra nagyrészt 
beépítetlen lakóterületek találhatóak. 

  
Utcakép: Gergőföldi utca Utcakép: Dobó Katica utca 

A tömbbelsőben a nagy telekméretek további telekosztást tesznek lehetővé. 

Önkormányzati ingatlan a tömbbelsőben a 61/100 (zöldterület) és a 61/106 (árok) hrsz-ú telkek, valamint a 
közlekedési célú közterületek (61/78, 61/115, 100/5, 115/1, 193 hrsz-ú telkek). 

A 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése kimondja: 

„a helykijelölés során figyelemmel kell lenni a temetővel, temetési hellyel szomszédos beépített vagy beépítésre 
szánt terület használóinak méltányolható érdekeire is.” 

Az előírást figyelembe véve, ahol az bővített temető területe lakóterülettel szomszédos, ott védőfasort kell 
telepíteni. A HÉSZ kiegészül a temetőkre vonatkozóan az alábbi rendelkezéssel: 

„A településkép javítása érdekében a temetőterületek határán többszintes növényállományt kell telepíteni.” 

 

  



AJKA – VÉGLEGES DOKUMENTÁCIÓ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 

10 VÁROS-TEAMPANNON KFT. 

2.1.1.2 Településrendezési eszközök vizsgálata 

 

 

  
Részlet a hatályos településszerkezeti tervlapból Részlet a hatályos belterületi szabályozási tervlapból 

A tervezési terület ÉK-i részén kisvárosias területfelhasználás található, míg a tömb többi részére a falusias 
területfelhasználás jellemző. Ebbe ékelődött bele a különleges temető terület délen, melynek ÉK-i sarkához 
csatlakozik egy zöldterület. A szabályozási tervlap és a településrendezési szerkezeti tervlap összhangjának 
biztosítása érdekében a tervezési terület északi részén kisebb korrekciókat szükséges elvégezni. 

A módosítás tárgya az Lf-3 és a Kt-2 övezeteket érinti. Ezekre az övezetekre vonatkozó hatályos helyi építési 
szabályzat előírásai a következők: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti beépítés legnagyobb épületek legnagyobb 
építmény-magassága 

(m) 

legkisebb max. minimális 
zöldfelületi aránya 

(%) 
jele módja 

beépítettsége 
(%) 

területe 
(m

2
) 

szintterületi 
mutató 

Lf-3 O 30 4,5 900 0,5 40 

Kt-2 SZ 10 4,5 K 0,1 40 

2.1.1.3 Fejlesztési szándékok feltérképezése 

A Római Katolikus Egyház, mint kezelő a jelenleg 8700 m2 területű Tósoki katolikus temető telítettsége miatt 
nyújtotta be bővítési igényét. A temető északi irányban, a jelenleg beépítetlen falusias területfelhasználású 
területek irányában tud terjeszkedni, a 101/2, 102/2 és 102/3 hrsz-ú telkek különleges temető területbe való 
átsorolásával. 

  

Tervezési terület határa 

Módosítás tárgyát érintő terület 
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2.1.1.4 Településrendezési eszközök módosítási indoklása 

Szerkezeti tervlap módosítások, korrekciók: 

• Falusias lakóterület átsorolása különleges temető területébe (101/2, 102/2 és 102/3 hrsz-ú telkek) 

• 61/106 hrsz. (árok) telke közlekedési területből átsorolásra kerül vízgazdálkodási területbe  

• 61/115 hrsz-ú út, helyi gyűjtőút, területének biztosítása, illetve az út mellett fennmaradt terület 
zöldterületbe sorolása 

• 100/5-ös hrsz-ú út folytatásának biztosítása a Gergőföldi utca irányába 

Szabályozási tervlap módosítások, korrekciók: 

• Kt/2 övezeti besorolásba kerül a 101/2 hrsz-ú telek egy része, a 102/2 és 102/3 hrsz-ú telek 

• 101/1 hrsz-ú telek keleti telekhatárára és a 102/2, 102/3 hrsz-ú ingatlanok telekhatáraira javasolt 
megszüntető jel kerül fel 

• 101/2 és a 102/2 hrsz-ú telkek lakóterület felé eső határára „kötelező fásítás” jelkulcsi elem kerül 
feltüntetésre 

• a Dobó Katica utca oldalon található egy hét egyedből álló fasor, mely megtartandó fasorként kerül 
feltüntetésre 

• 101/2 hrsz-ú telken áthúzódó övezeti határra javasolt telekhatár jelkulcsi elem kerül feltüntetésre 

• szabályozási vonal és övezethatár korrekciók 

• hiányzó övezeti jel pótlása 
 

  
Módosított településszerkezeti tervlap részlet Módosított belterületi szabályozási tervlap részlet 
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2.1.2 Bányász sporttelep környezetének felülvizsgálata és a Verseny utcai oktatási 
intézmény bővítése 

2.1.2.1 Előzmények 

A tervezési területet a belváros északnyugati részén található, melynek határai északon a Széles-víz, keleten a 
Verseny utca, délen az Ifjúság utca és nyugaton a Sport utca. 

  
A Bányász sporttelep a Sport utcából közelíthető meg. Jelenleg egy-egy futballpálya található a területen a 
kiszolgáló épület (öltözők, mosdók, zuhanyzók) északi és déli oldalán. A futópályával körülvett labdarúgópálya 
jelenleg használaton kívüli. A sportteleptől nyugatra a Városi Sport és Szabadidőcentrum található, északra 
gazdasági területek helyezkednek el, északkeleti oldalához csatlakozik a Molnár Gábor Oktatási Intézmény, 
valamint a többi oldalát beépített tömbházas lakóterületek veszik körül. Az iskola főbejárata a Verseny utcára 
nyílik. Területén az épülettől ÉNY-ra található egy kisebb futballpálya. 

  
Bányász sporttelep Molnár Gábor Oktatási Intézmény 

A vizsgálat során kiderült, hogy a Széles-víz és a sporttelep közé szorult, kisvárosias lakóterületbe sorolt, 
jelenleg beépítetlen terület fekvése és szerkezeti adottságai lakóterületnek nem kedvezőek. Ezért a patak és a 
csomópont melletti terület közlekedési- és zöldterületbe sorolása javasolt. Ezzel összefüggésben a Verseny 
utca és Sport utca között tervezett út Sport utcai csatlakozása is módosul. 

A módosítással összekapcsolva a Verseny utcai Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a jövőben kollégium építését tervezi, ezért területét 4000 
m2-rel szükséges bővíteni. 

V
e

rse
n

y u
tca 
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A programterv szerint a meglévő öltözőépülethez 
nyaktaggal csatlakozva egy 320 db nézőhelyet is 
magába foglaló, az előírásoknak megfelelő 
kézilabdapálya küzdőtér-mérettel bíró 
edzőcsarnok létesül. A nyaktag kizárólag a 
közönségforgalom és a sportolók fogadására 
szolgál. A terv szerint a két meglévő futballpálya 
mellett, távlatosan egy-egy kosárlabda pálya, egy 
jégkorong pálya és egy kisebb futballpálya is 
elhelyezésre kerül a sporttelep területén. Az 
épületek és a sporttelep megközelíthetősége 
gépjárművel a Verseny utcából, egy újonnan 
kialakított úton keresztül valósulhat meg, 
melynek a végén egy új 48 férőhelyes parkoló 
kerül kialakításra. A gépkocsi parkolók mellett 40 
db kerékpártámasz is létesül. A gyalogos 
főbejárat továbbra is a Sport utcából nyílik. 

Beépítési javaslat (forrás: Város-Teampannon Kft.)  

  
Tervezett edzőcsarnok látványtervei (forrás: Város-Teampannon Kft.) 

2.1.2.2 Településrendezési eszközök vizsgálata 

 

 

  
Részlet a hatályos településszerkezeti tervlapból Részlet a hatályos belterületi szabályozási tervlapból 

A különleges sportterület ÉNY-i csücskéhez kisvárosias lakóterület csatlakozik. Északról a Széles-víz határolja, 
keletről és délről nagyvárosias lakóterület, nyugati oldalán pedig a Sport utca fut végig. A különleges 

Tervezési terület határa 

Módosítás tárgyát érintő terület 
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sportterületen végig fut egy magánút, ami a Verseny utcát és a Sport utca végén található csomópontot köti 
össze. A módosítás az alábbi építési övezeteket érinti: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti 
jele 

beépítés 
módja 

legnagyobb 
beépítettsége 

(%) 

épületek legnagyobb 
építmény-magassága 

(m) 

legkisebb 
területe 

(m
2
) 

max. 
szintterületi 

mutató 

minimális 
zöldfelületi aránya 

(%) 

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

Ksp-Z SZ 10 6,0 3000 0,2 70 

Ln-1 T 35 13,5 K 2,4 50 

2.1.2.3 Fejlesztési szándékok feltérképezése 

A Bányász Sportkör és az Önkormányzat közös fejlesztési szándékkal egy új edzőcsarnok építését tervezi, mely 
Ajka város számára sport-utánpótlási bázisként létesülne. Az új épület kapcsán merült fel a sporttelep 
környezetének felülvizsgálata, és szükség esetén annak rendezése. 

A Verseny utcai Molnár Gábor Oktatási Intézmény kollégium építése céljából bővíteni kívánja területét. 

2.1.2.4 Településrendezési eszközök módosítási indoklása 

Szerkezeti tervlap módosítások: 

• Nagyvárosias lakóterület növelése nyugati irányban 

• Kisvárosias lakóterület átsorolása különleges sportterületbe 

Szabályozási tervlap módosítások: 

• Különleges sportterületen áthaladó magánút nyugati irányban való eltolása az iskola bővítése miatt 

• Építési hely korrekciója az új edzőcsarnok fejlesztésével összhangban 

• Edzőcsarnok kiszolgálását biztosító parkolóhelyek kiszabályozása 

• Ksp-Z, Ln-1 és Ksp-1 övezetek határainak feltüntetése 
 

  
Módosított településszerkezeti tervlap részlet Módosított belterületi szabályozási tervlap részlet 
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2.1.3 Közpark kijelölése a Móricz Zsigmond utcai volt óvoda mellett 

2.1.3.1 Előzmények 

A tervezési területet a Móricz Zsigmond utca, a Móra Ferenc utca és a Petőfi Sándor utca határolja. 

  

Ajka Belváros városrészben található e lakótömbjének belsejében a volt óvoda épülete, melyhez délről 
csatlakozik az egykori óvoda kertje. A volt óvodaépületet három oldalról (K, Ny és D) úszótelkeken 
elhelyezkedő többszintes lakóházak határolják, északról pedig egy kis teresedésen keresztül csatlakozik a 
Móricz Zsigmond utcához, ahol az épület főbejárata található. 

  
Utcakép: Móricz Zsigmond utca Utcakép: Petőfi Sándor utca 

Városi zöldfelület arányának bővítése céljából a volt óvoda melletti telek (1508/2 hrsz.) és a 1511 hrsz-ú telek 
területének egy része zöldterületbe kerül átsorolásra. Az újonnan létrejövő közpark területe 3955m2, melynek 
minden oldala közterülethez csatlakozik. A volt óvoda előtt, a 1511 hrsz-ú telken a Móricz Zsigmond utcához 
csatlakozva kerül kialakításra egy körülbelül 30 férőhelyes parkoló, melynek kivitelezésénél figyelembe kell 
venni a meglévő faállományt. A munkálatok előtt a fák állapotának felmérése javasolt, majd a vizsgálat alapján 
a megtartásra javasolt egyedeket figyelembe véve kell kialakítani a parkolóhelyeket. 
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2.1.3.2 Településrendezési eszközök vizsgálata 

 

 

  
Részlet a hatályos településszerkezeti tervlapból Részlet a hatályos belterületi szabályozási tervlapból 

A tervezési terület kisvárosias lakóterület besorolású, melynek tágabb környezetében kisvárosias lakóterület és 
különleges sorgarázs található. A tervezési terület déli része kisvárosias zöldfelületi övezetben fekszik. A 
módosítás az Lk-5 övezetet érinti: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti 
jele 

építési övezet 
lakóépületeiben 

elhelyezhető 
lakásszám 

(db) 

legkisebb 
területe 

(m
2
) 

legkisebb 
szélessége 

(m) 

beépítés 
módja 

legnagyobb 
beépítettsége 

(%) 

minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

max. 
szintterületi 

mutató 

épületek 
legnagyobb 
építmény-
magassága 

(m) 

épületek 
legnagyobb 
homlokzat-
magassága 

(m) 

Lk-5 2 800 20,0 Sz 30 50 0,6 4,5 6,5 

2.1.3.3 Fejlesztési szándékok feltérképezése 

Közpark kialakítása céljából kerül kijelölésre a volt óvoda kertjének területe és annak kibővítése az 
Önkormányzat kérésére. 

2.1.3.4 Településrendezési eszközök módosítási indoklása 

Szerkezeti tervlap módosítások, korrekciók: 

• Kisvárosias lakóterületből zöldterületbe vonás 

Szabályozási tervlap módosítások, korrekciók: 

• Új zöldterület övezet kijelölése 

• 30 férőhelyes parkoló helyének biztosítása 
 

  
Módosított településszerkezeti tervlap részlet Módosított szabályozási tervlap részlet 

Tervezési terület határa 

Módosítás tárgyát érintő terület 
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2.1.4 Tervezett kerékpárutak területbiztosítása (Padragkút, Padragkút-Csingervölgy, 
Csingervölgy) 

2.1.4.1 Előzmények 

Az Önkormányzat a jövőben az autós forgalom kiszolgálása mellett a kerékpárosok számára is biztosítani 
kívánja a biztonságos közlekedést azokon a területeken, ahol a meglévő út erre nem alkalmas. A tervezett 
kerékpárutak Csinger és Padragkút városrészben kerülnek kiszabályozásra. 

 

 

  

A módosításnak köszönhetően az engedélyezési tervvel rendelkező, és a későbbiekben tervezett kerékpárutak 
megvalósíthatóvá válnak, a szabályozási tervben a területigénnyel járó új kerékpárutakhoz kapcsolódó 
közterület-kiszabályozások megtörténtét követően. 

Az újonnan ábrázolt kerékpárúti kapcsolatok részei a helyi kerékpáros úthálózatnak és csatlakoznak az 
országos kerékpárút hálózathoz, melyeket bárki szabadon használhat. 

Csinger kerékpárút 

Padragkút-Csinger 
kerékpárút 

Padragkút kerékpárút 
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A véleményezési anyag kiadásáig az elkészült kerékpárút tervek adatszolgáltatása nem volt teljes körű, a 
csingervölgyi kerékpárút terv önkormányzati egyeztetése sem zárult még le teljesen, ezért a jelen 
dokumentációban foglaltakhoz képest kisebb módosulás elképzelhető. Ha ilyen bekövetkezik, akkor az 
egyeztető tárgyalásra újabb tervek kerülnek megküldésre. 

Padragkút belterületi kerékpárút nyomvonalának tervezését a Krea-TURA Mérnök Kft. készítette 2010-ben. A 
Bódé-Csinger városrész kerékpárút nyomvonalát 2014-ben a Geoplaner Kft. készítette, akik ehhez 
kapcsolódóan elkészítették az egyes ütemhez tartozó kezelői lehatárolási tervet a magán tulajdonban lévő 
ingatlanokra vonatkozóan. 

2.1.4.2 Településrendezési eszközök vizsgálata 

 

  
Részlet a hatályos településszerkezeti tervlapból Részlet a hatályos belterületi szabályozási tervlapból 

 

 

Részlet a hatályos belterületi szabályozási tervlapból Részlet a hatályos külterületi szabályozási tervlapból 

2.1.4.3 Fejlesztési szándékok feltérképezése 

A kerékpárutak kiépítése érdekében, az elkészült tervek alapján, szükséges a terület biztosítása. 

  

Tervezési terület határa 
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2.1.4.4 Településrendezési eszközök módosítási indoklása 

Szerkezeti tervlap módosítások: 

• Falusias lakóterületből közlekedési célú közterületbe való átsorolás 

• Közlekedési célú közterületből zöldterületbe való átsorolás 

Szabályozási tervlap módosítások: 

• Közlekedési célú közterület kiszabályozása 

• Zöldterület kijelölése 

 

  
Módosított településszerkezeti tervlap részlet 

 
Módosított belterületi szabályozási tervlap részlet 

 

 

 

 

Módosított belterületi szabályozási tervlap részlet 
 

Módosított külterületi szabályozási tervlap részlet 
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2.1.5 Csékúti egyházi temető bővítése és parkoló területének helybiztosítása 

2.1.5.1 Előzmények 

A tervezési terület Padragkút északi részén található, és áthalad rajta a városrész fő utcája, a Padragi út. 

  

Padragkút ezen részére az egyutcás faluszerkezet jellemző. A Padragi út keleti oldaláról nyílik az egyházi 
temető, amelynek a jövőben keleti irányban, a mezőgazdasági területek felé van lehetősége tovább 
terjeszkedni. Az út nyugati oldalán az oldalhatáron álló épületsort egy kisebb mezőgazdasági terület szakítja 
meg. 

  
Utcakép: Padragi út NY-i oldala Utcakép: Padragi út keleti oldala 

A temető bővítése kapacitáshiány miatt indokolt, melyre tőle ÉK-i irányban a kertes mezőgazdasági területen 
van lehetőség, a 13377/3 (kivett terület), 13377/4 (kert, K4) és 13378 (szőlő $4) hrsz-ú ingatlanokon. 

A temetőbővítéshez kapcsolódóan a Padragi út másik oldalán kerül kiszabályozásra a temető parkolója 
(kialakítási javaslatot lásd a következő oldalon), amellyel biztosíthatók a szükséges parkolási kapacitások. A 
területen fasort kell elhelyezni. A 30 férőhelyes parkoló a korlátozott mezőgazdasági területből kerül 
átsorolásra közlekedési célú közterületbe. Az önkormányzat telkes telkeket vásárolt meg, azonban a telkek 
első része lesz csak felhasználva. A jelenlegi hátsó telekrészek területe jövőbeni hasznosítás céljára tartalékolt. 
Az átsorolás az alábbi telkeket érinti: 11326, 11325, 11324, 11323/1, 11323/2, 11322, 11321, 11320. A 
parkolóhelyek számának meghatározása az OTÉK (253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet) 2012. augusztus 6-ai 
állapotának megfelelően, annak 4. melléklet 16. pontja alapján történt. 

A HÉSZ kiegészül a temetőkre vonatkozóan az alábbi rendelkezéssel: 

„A településkép javítása érdekében a temetőterületek határán többszintes növényállományt kell telepíteni.” 

A mezőgazdasági területek irányába fasort kell telepíteni a telekhatártól öt méterre. 
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2.1.5.2 Településrendezési eszközök vizsgálata 

 

 

  
Részlet a hatályos településszerkezeti tervlapból 

 
Részlet a hatályos belterületi szabályozási tervlapból 

 

Falusias lakóterület veszi körbe a különleges 
temető területét és a mezőgazdasági területet. 
Külterületen keletre szintén mezőgazdasági 
területek találhatóak, nyugaton pedig vasúti 
terület határolja a tervezési területet. 

 
Részlet a hatályos külterületi szabályozási tervlapból 

 

A módosítás a beépítésre nem szánt mezőgazdasági területet érinti és az alábbi építési övezetet: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti 
jele 

beépítés 
módja 

legnagyobb 
beépítettsége 

(%) 

épületek legnagyobb 
építmény-magassága 

(m) 

legkisebb 
területe 

(m
2
) 

max. 
szintterületi 

mutató 

minimális 
zöldfelületi aránya 

(%) 

Kt-2 SZ 10 4,5 K 0,1 40 

2.1.5.3 Fejlesztési szándékok feltérképezése 

A csékúti egyházi temetőt (1007; 1008; 1009; 1010 hrsz.) kis kapacitása miatt bővíteni szükséges, melynek 
köszönhetően a temető kapacitása hosszú távon biztosítottá válik. 

  

Tervezési terület határa 

Módosítás tárgyát érintő terület 
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2.1.5.4 Településrendezési eszközök módosítási indoklása 

Szerkezeti tervlap módosítások, korrekciók: 

• Kertes mezőgazdasági terület különleges temető területté átsorolása 

• Korlátozott használatú mezőgazdasági terület közlekedési célú közterületbe való besorolása 

Szabályozási tervlap módosítások, korrekciók: 

• Kt/2 övezethatár bővítése 

• a parkoló területén és a temető bővítési területén „kötelező fásítás” jelkulcsi elem kerül feltüntetésre 

• a temető előtt, a Padragi úton található gesztenyefasor megtartandó fasorként kerül feltüntetésre 

• a temető bővítési területének határától öt méterre „kötelező fásítás” jelkulcsi elem kerül feltüntetésre 

• OTÉK által már nem tartalmazott védőtávolság törlése 

• tervezett belterülethatár 

• 30 férőhelyes parkoló, illetve tartalék parkolóhelyek biztosítása 
 

  
Módosított településszerkezeti tervlap részlet 

 
Módosított belterületi szabályozási tervlap részlet 

 

 

 
 Módosított külterületi szabályozási tervlap részlet 
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2.1.6 Ajka köztemető bővítése 

2.1.6.1 Előzmények 

A tervezési terület a Hársfa utca végén, annak NY-i oldalán található, melyet beépítetlen területek vesznek 
körbe. 

  

A temető bővítésére ÉK-i irányban van lehetőség a mezőgazdasági területek felé. A területátsorolás rossz 
minőségű (5-ös és 6-os minőségi osztályú) mezőgazdasági területeket érint 8500m2 kiterjedésben. 

2.1.6.2 Településrendezési eszközök vizsgálata 

 

 

  
Részlet a hatályos településszerkezeti tervlapból Részlet a hatályos belterületi  szabályozási tervlapból 

Tervezési terület határa 

Módosítás tárgyát érintő terület 
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A különleges temető területét északról külterületi 
mezőgazdasági terület, keletről és nyugatról 
gazdasági területek, továbbá délről zöldterület 
határolja. A temető északi oldalát tervezett 
gyűjtőút határolja, melynek kiépülése a 
későbbiekben sem várható. 

 
Részlet a hatályos külterületi szabályozási tervlapból 

A beépítésre nem szánt mezőgazdasági területen kívül a módosítás az alábbi Kt-1 jelű övezetet érinti: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti 
jele 

beépítés 
módja 

legnagyobb 
beépítettsége 

(%) 

épületek legnagyobb 
építmény-magassága 

(m) 

legkisebb 
területe 

(m
2
) 

max. 
szintterületi 

mutató 

minimális 
zöldfelületi aránya 

(%) 

Kt-1 SZ 10 12,5 K 0,1 40 

2.1.6.3 Fejlesztési szándékok feltérképezése 

Ajka köztemető területének bővítése szükséges kapacitáshiány miatt. 
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2.1.6.4 Településrendezési eszközök módosítási indoklása 

Szerkezeti tervlap módosítások, korrekciók: 

• Helyi gyűjtőút temető feletti rövid szakaszának törlése 

• Különleges temető terület területfelhasználásának növelése a mezőgazdasági területek irányába 

Szabályozási tervlap módosítások, korrekciók: 

• Kt/1 övezethatárának É-i irányban való kiszabályozása 

• Tervezett belterülethatár feltüntetése 
 

  
Módosított településszerkezeti tervlap részlet 

 
Módosított belterületi szabályozási tervlap részlet 

 

 

 

 
Módosított külterületi szabályozási tervlap részlet 

 

  



ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ  AJKA - VÉGLEGES DOKUMENTÁCIÓ 

VÁROS-TEAMPANNON KFT. 27 

2.1.7 Tósokberénd városrész általános iskolájának bővítése és környezetének 
felülvizsgálata 

2.1.7.1 Előzmények 

A tervezési terület Tósokberénd városrész közép pontjában található, melyet északon a Vasvári Pál utca, 
keleten a Dobó Katica utca, délen a Váci Mihály utca és nyugaton a Bajcsy-Zsilinszky utca határol. 

  
A területet oldalhatáron álló lakóépületek veszik körbe. A falusias jellegből adódóan a hosszú, keskeny telkek 
hátsó kertrészei beépítetlenek. A tervezési tömb belsejében értékes beépítetlen területek szabadíthatóak fel. 
A tömb ÉNy-i sarkán a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola előtt egy kis teresedés jött létre, 
amelyről az iskola főbejárata reprezentatív környezetben közelíthető meg. 

  
Utcakép: Dobó Katica utca Utcakép: Bajcsy-Zsilinszky utca 

A nagy múlttal rendelkező általános iskola a földszinten 150m2-rel és egy teljesen új emelettel bővülne, mely 
szükségessé teszi a falusias lakóterületbe beékelődött iskola területét és a környezetének vegyes 
területfelhasználásba való átsorolását. Az iskola bővítése és a tornaterem építése több telket is közvetlenül 
érint: 210/1, 201/2, 204/1, 204/2, 205/3, 205/4 és a 207/4 helyrajzi számok. A többi telek (203, 205/2, 205/1, 
206, 207/5, 208, 209, 212 hrsz.) szintén Vt-be sorolandó, mert ezeken a telkeken az iskola kiszolgáló részét 
biztosító épületek, építmények (gazdasági épületek, étkező-konyha, kápolna) és udvar kerül elhelyezésre. 

A fejlesztési igényeknek és az önkormányzati kérésnek megfelelően a Vt-5 építési övezet felel meg, melyben 
50% a beépítési mérték, 7,5 m a max. építménymagasság, 30% a min. zöldfelületi mérték, a telekméretre a 
kialakult állapot vonatkozik. Ezek a paraméterek ugyan jelentősen eltérnek a környezetben kialakult 
beépítésektől, azonban az évtizedek óta folyamatosan kisebb lépésekben bővülő iskola számára most nagyobb 
fejlesztések szükségesek, a bővítés csak ezen a területen valósulhat meg. 

A Vt-5 övezetre vonatkozóan a helyi építési szabályzat kiegészítése szükséges, hogy az itt kialakításra kerülő 
tervezett tornaterem megépítése lehetővé váljon. A vegyes területbe való átsorolás ellenére a terület 
beépíthetősége nem tér el jelentősen a környezetének beépítésétől, így a városrész településképének 
egységessége továbbra is biztosított marad, miközben a közintézmény fejlesztési lehetősége is biztosítottá 
válik. 

Vasvári Pál 
utca 
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A HÉSZ további kiegészítésre szükséges, az egybefüggő terület biztosítása érdekében az Önkormányzat 
elővásárlási jogot kap a tervezési területen belül az összes Vt övezeti telekre. Az önkormányzat kérésére a Vt-5 
építési övezetben új lakóépület építése kizárásra került, ugyanis a teljes Vt-5 építési övezet területe az 
iskolához kapcsolódó fejlesztések és parkolók részére megszerzendő terület. További HÉSZ kiegészítés az iskola 
érdekében, hogy 8,0 m-re növekszik a magasság, de nem az építési övezetben általánosan, hanem csak az 
iskolához tartozó tornaterem fejlesztés esetében. Vt-5 építési övezet Ajkán még a vásárcsarnok területén van, 
mely szintén módosítással érintett terület (19. módosítás), melyen lakófunkció nem található és nem is 
kívánatos, valamint vele szemben egy tömb, melyen irodaház és áruház található. 

2.1.7.2 Településrendezési eszközök vizsgálata 

 

 

  
Részlet a hatályos településszerkezeti tervlapból Részlet a hatályos belterületi szabályozási tervlapból 

A tervezési terület falusias lakóterületbe tartozik és tágabb környezetében is ez a területfelhasználás található. 

A módosítás az alábbi építési övezetet érinti: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti 
jele 

beépítés 
módja 

legnagyobb 
beépítettsége 

(%) 

épületek legnagyobb 
építmény-magassága 

(m) 

legkisebb 
területe 

(m
2
) 

max. 
szintterületi 

mutató 

minimális 
zöldfelületi aránya 

(%) 

Lf-4 O 30 K* 550 0,5 40 

K* - K ± 0,5 m 

2.1.7.3 Fejlesztési szándékok feltérképezése 

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola tulajdonosa az iskola bővítését tervezi tornateremmel és 
további kiszolgáló épületekkel, építményekkel. A módosítás célja az intézmény komplex kialakításához és 
működtetéséhez szükséges területigény biztosítása. 

  

Tervezési terület határa 

Módosítás tárgyát érintő terület 
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2.1.7.4 Településrendezési eszközök módosítási indoklása 

Szerkezeti tervlap módosítások, korrekciók: 

• Falusias lakóterület átsorolása vegyes területfelhasználásba 

• Közlekedési célú közterület kijelölése a 213 hrsz-ú telken a szabályozási tervlap szerint 

Szabályozási tervlap módosítások, korrekciók: 

• Vt*/5 övezet kijelölése 

 

 
Módosított településszerkezeti tervlap részlet Módosított belterületi szabályozási tervlap részlet 
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2.1.8 Szabadidős és rekreációs terület kialakítása Csékút központjában 

2.1.8.1 Előzmények 

Padragkút északi részén, a csékúti evangélikus templomtól délre, a falusias lakótelkek hátsó kertrészében egy 
összefüggő területen kialakíthatóvá válik egy közösségi tér. A tervezési területet északról a Csékúti utcai 
oldalhatáron álló házsor, míg keletről a Padragi út határolja. 

  
A területre az egyutcás településszerkezet jellemző, oldalhatáron álló beépítéssel és nagy telekmélységgel, 
ahol a főépület mögött további kiszolgáló épületek, építmények találhatóak. 

  

Utcakép a Padragi útról Csékúti katolikus templom 

A tervezési terület nagyrészt beépítetlen területéből (egyes hátsó kertekben áll kiszolgáló építmény) 0,94 ha 
terület kerül átsorolásra különleges szabadidőközpont területbe. Az új szabadidőközpont területén a 
parkosított területen belül kerül kialakításra játszótér, kézilabda méretű füves focipálya és egy közösségi ház 
burkolt köztérrel. A kialakítandó, rekreációt szolgálandó területnek közvetlen telek kapcsolata lesz a katolikus 
templom telkével, amelyen keresztül a gyalogos átjárhatóság biztosított lesz. 

A terület teljes egészében magántulajdonban van. Az érintett épületek mind használaton kívül állnak, a 
fejlesztéssel érintett telekrészek elhanyagolt állapotúak, a kertek műveletlenek. A módosításnak és 
fejlesztésnek köszönhetően a környezet esztétikai színvonala emelkedik, ami elősegíti a rendezettebb 
településkép kialakulását. A megvalósuló fejlesztés további előrehaladást, fejlesztési szándékokat generálhat. 

Csékút első és legfontosabb településképi fejlesztése, hogy a monoton, több helyen beszűkülő utca 
kiteresedjen, ezzel is érzékeltetve és felerősítve a városrész központját. A telkek kisajátítását követően, a 
11224 és a 11223/1 hrsz-ú telkeken álló épületek elbontásával egy olyan tér kialakítására nyílik lehetőség, 
amelyen keresztül szintén megközelíthetővé válik a fejlesztési terület. A teresedés végében többszintes 
növénysáv telepítésével a szabadidőközpont parkosított és burkolt köztérre tagolódik. 
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2.1.8.2 Településrendezési eszközök vizsgálata 

 

  
Részlet a hatályos településszerkezeti tervlapból Részlet a hatályos belterületi szabályozási tervlapból 

A tervezési terület és annak tágabb környezete is falusias lakóterület területfelhasználásba tartozik. 

A módosítás az Lf-3 övezetet érinti: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti 
jele 

beépítés 
módja 

legnagyobb 
beépítettsége 

(%) 

épületek legnagyobb 
építmény-magassága 

(m) 

legkisebb 
területe 

(m
2
) 

max. 
szintterületi 

mutató 

minimális 
zöldfelületi aránya 

(%) 

Lf-3 O 30 4,5 900 0,5 40 

2.1.8.3 Fejlesztési szándékok feltérképezése 

Csékút településrészen az aktív civil szervezetek rendszeresen tartanak megemlékezéseket, összejöveteleket 
és rendezvényeket, de jelenleg erre alkalmas területük nincsen. Szükségessé vált kialakítani egy új közösségi 
területet. A különleges szabadidőközpont célja, hogy évente több alkalommal is lehessen rendezvényeket 
lebonyolítani, valamint emellett biztosítani lehessen a gyermekek és az idősebbek mindennapi mozgásának és 
találkozásának helyszínét. 

2.1.8.4 Településrendezési eszközök módosítási indoklása 

Szerkezeti tervlap módosítások, korrekciók: 

• Különleges szabadidőközpont területfelhasználási egység kijelölése falusias lakóterületen 

Szabályozási tervlap módosítások, korrekciók: 

• Kszk/2 övezet területének kijelölése, 

• „P” parkolójel feltüntetése 

 

  
Módosított településszerkezeti tervlap részlet Módosított belterületi szabályozási tervlap részlet 

Módosítás tárgyát érintő terület 
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2.1.9 A 2534 hrsz-ú út bővítése, továbbá a 2628/21 és 0111/3 hrsz-ú utak 
szabályozási vonalának korrekciója 

2.1.9.1 Előzmények 

A tervezési területek Bódé és Csingervölgy településrészeken találhatóak. 

 

 

Az Önkormányzat jelezte, hogy a szabályozási terven lévő útszabályozással néhány helyen probléma 
van. Ezek a következők:  

 

 

Csinger területén a Hámán Kató utca szélesítése 
szükséges a Bartók Béla utca és a Mező utca 
között. Az utca szakasz jelenleg 3,5 méter széles, 
melyet 12 méterre szükséges kiszélesíteni, így 
lehetőség lesz az út mellett parkoló kialakítására 
is. A Bartók Béla utcáról jól látható, hogy a 2535 
hrsz-ú telek alulhasznosított, az út kialakítása 
nem jár értékes ingatlan bontásával. A 
fennmaradó telekrész a mellette található 
ingatlan (2536 hrsz.) kiegészítését szolgálhatja. 

9-A módosítás: 2534 hrsz-ú út szélesítése  

9-A 9-B 

9-C 
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A 2628/21 hrsz-ú magánút a teleksor ÉK-i 
területéből kerül kiszabályozásra a korábbi 
javaslat helyett. Az új javaslat kedvezőbb, mert a 
tervezett magánúttól DNy-ra elhelyezkedő jóval 
nagyobb telkek hátsó kertjét érinti így a 
kisajátítás. Javasoljuk továbbá, hogy a Molnár 
Gábor utca É-i irányban csatlakozzon bele a 
tervezett magánútba, ezáltal megszüntetve a 
zsákutcát. Ez a változtatás egyben a 0110/38 
hrsz-ú telek kettéosztását eredményezi. 
 

9-B módosítás: 2628/21 hrsz-ú út eltolása  

 

Szabályozási korrekció szükséges a 0111/3 hrsz-ú 
telekre tervezett magánút kiszabályozásának 
helyével kapcsolatban. Az érintett telek DNy-i 
határától számítva 12 méter szélességben került 
kiszabályozásra a tervezett magánút, amely a 
0114/8-as számú ingatlant érinti. A 0110/44 hrsz-
ú út egy része már korábban kiszabályozásra 
került. Ennek folytatásaként ugyanezen a telken 
kijelölésre kerül a magánút folytatása egészen a 
0111/3 hrsz-ú magánútig. 
 

0111/3 hrsz-ú út eltolása és 0110/44 hrsz-ú út folytatása 
 

 

 
Utcakép a Bartók Béla utcáról (9-A módosítás) 
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2.1.9.2 Településrendezési eszközök vizsgálata 

 

 

Az érintett utak mind falusias lakóövezetben 
helyezkednek el. A 2534 hrsz-ú út szélessége 3,5 
méter, a módosítással érintett többi út pedig 12 
méter széles. 

Részlet a hatályos belterületi szabályozási tervlapból 
(9-A m.) 

 

  
Részlet a hatályos belterületi szabályozási tervlapból 

(9-B m.) 
Részlet a hatályos belterületi szabályozási tervlapból 

(9-C m.) 

A módosítások mind az Lf-2 övezetet érintik: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti 
jele 

beépítés 
módja 

legnagyobb 
beépítettsége 

(%) 

épületek legnagyobb 
építmény-magassága 

(m) 

legkisebb 
területe 

(m
2
) 

max. 
szintterületi 

mutató 

minimális 
zöldfelületi aránya 

(%) 

Lf-2 O 30 4,5 800 0,5 40 

 

  

Tervezési terület határa 
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2.1.9.3 Településrendezési eszközök módosítási indoklása 

Szerkezeti tervlap módosítások, korrekciók: 

• Ksp területfelhasználási egység kijelölése falusias lakóterületen 

Szabályozási tervlap módosítások, korrekciók: 

• Ksp/2 övezet területének kijelölése 

 

  

Módosított belterületi szabályozási tervlap részlet 

(9-A m.) 

Módosított belterületi szabályozási tervlap részlet 

(9-B m.) 

 

 

 
Módosított belterületi szabályozási tervlap részlet 

(9-C m.) 
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2.1.10 Bódé városrész sportterületén szabadidős és rekreációs terület kialakítása, 
valamint környezetének rendezése 

2.1.10.1 Előzmények 

A tervezési területet délen a Csinger-patak határolja. A lakóterületbe ékelődött gazdasági területet és a 
közparkot a jelenlegi sportterülettel a Bartók Béla utca választja ketté. 

 
 

 
 

 

A 2255 hrsz-ú telken található jelenleg 
kihasználatlan sportterületen, a Csinger-pataktól 
északra fejlesztési célként „Bolgárkert” néven 
közösségi szabadidős terület kialakítása a merült 
fel. A különleges sportterület szabadidőközponttá 
való átminősítése és a környezetében zöldterület 
kijelölése lehetővé teszi mind a kertészet, mind a 
bemutató épület elhelyezését.  

 
Utcakép a Bartók Béla utca hídjáról 

Ehhez a fejlesztéshez kapcsolódóan a Bartók Béla út túloldalán található gazdasági terület megszüntetése 
javasolt, illetve annak átsorolása lakóterületbe. Ennek a módosításnak a célja a 2520/5 hrsz-ú ingatlanon 
található műemlék (lakóház, egykor uradalmi intézői lak mely 18. századi barokk stílusú) védelme és későbbi 
felhasználása. Bódé városrészben a szabadidőközpont szabályozásával – a bolgárkert-rendezvénytér kialakítása 
hozzájárul a városrész hagyományainak megőrzéséhez, és a gazdasági terület átalakítása ugyancsak elősegíti a 
városrész turisztikai fejlődését 

 
A fejlesztési cél érdekében a korábbi különleges sportterület helyett olyan szabadidőközpont 
területfelhasználást határoztunk meg, ahol a sportolást, a pihenést, a játékot, a közösségi szórakozást szolgáló 
építmények és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatás, vendéglátás építményein kívül a közösségi kertek 
műveléséhez ill.a bolgárkertészet kialakításához szükséges építmények is elhelyezhetők.  
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Bódé városrészben a turisztikai-bolgárkert-rendezvénytér kialakítása hozzájárul a városrész hagyományainak 
megőrzéséhez, és a gazdasági terület átalakítása ugyancsak elősegíti a városrész turisztikai fejlődését. 

2.1.10.2 Településrendezési eszközök vizsgálata 

Ajka Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 202/2000. (XI. 29.) számú határozattal elfogadta Ajka 
Településszerkezeti Tervét, valamint a 11/2001. (VII. 02.) rendelettel jóváhagyta Ajka Helyi Építési 
Szabályzatát. 

 

  

Részlet a hatályos településszerkezeti tervlapból Részlet a hatályos belterületi szabályozási tervlapból 

A szóban forgó sportterület és gazdasági terület falusias lakóterületben helyezkedik el. 

A módosítás az alábbi építési övezeteket érinti: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti 
jele 

beépítés 
módja 

legnagyobb 
beépítettsége 

(%) 

épületek legnagyobb 
építmény-magassága 

(m) 

legkisebb 
területe 

(m
2
) 

max. 
szintterületi 

mutató 

minimális 
zöldfelületi aránya 

(%) 

Ksp-2 SZ 10 4,5 5000 0,5 40 

Lf-2 O 30 4,5 800 0,5 40 

Gksz-17 SZ 35 4,5 1500 1,0 40 

2.1.10.3 Fejlesztési szándékok feltérképezése 

Az Önkormányzat, a régi hagyományokra támaszkodva, fejlesztési célként „Bolgárkert” néven közösségi 
szabadidős terület kialakítását tervezi Bódé településrész jelenleg kihasználatlan sportterületén. 

  

Tervezési terület határa 
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2.1.10.4 Településrendezési eszközök módosítási indoklása 

Szerkezeti tervlap módosítások, korrekciók: 

• Különleges sportterület átminősítése különleges szabadidőközponttá 

• Zöldterületek kijelölése a Csinger-patak mentén 

• Gazdasági terület megszüntetése és lakóterületté átminősítése 

Szabályozási tervlap módosítások, korrekciók: 

• Kszk-3 építési övezet kijelölése 

• Új zöldterületek lehatárolása 

• Közterület bővítése 

• Kereskedelmi gazdasági terület átminősítése falusias lakóterületi területfelhasználási egységbe 

• Vízgazdálkodási terület korrigálása a Csinger-patak telkére 

 

  
Módosított településszerkezeti tervlap részlet Módosított belterületi szabályozási tervlap részlet 
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2.1.11 Az ajkarendeki általános iskola parkoló területének biztosítása 

2.1.11.1 Előzmények 

A tervezési terület Ajkarendek városrészben található, a Gyepesi út és a Rendeki út kereszteződésében. 

  

A hatályos Szabályozási terv alapján, a Gyepesi út 22 méterre történő szélesítése során, a 4562 hrsz-ú falusias 
lakóterületbe tartozó telek használata ellehetetlenedett. Az útszélesítés épületbontást és kisajátítást von maga 
után. 

  
Saroktelek a Rendeki utcáról Saroktelek a Gyepesi útról 

2.1.11.2 Településrendezési eszközök vizsgálata 

 

  

Részlet a hatályos településszerkezeti tervlapból Részlet a hatályos szabályozási tervlapból 

A tervezési területtől északra kertvárosias lakóterületek helyezkednek el, ahol maga az iskola telke (4772 hrsz.) 
is található. A 4562 hrsz-ú telek környezetében pedig falusias lakóterületek találhatók. 

 

 

Tervezési terület határa 
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A módosítás az alábbi építési övezetet érinti: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti 
jele 

beépítés 
módja 

legnagyobb 
beépítettsége 

(%) 

épületek legnagyobb 
építmény-magassága 

(m) 

legkisebb 
területe 

(m
2
) 

max. 
szintterületi 

mutató 

minimális 
zöldfelületi aránya 

(%) 

Lf-6 O 30 K* 800 0,5 40 

K* - K ± 0,5 m 

2.1.11.3 Fejlesztési szándékok feltérképezése 

Az Önkormányzat a Laschober Mária Német Nemzetiségi nyelvoktató Általános Iskola számára kíván megfelelő 
színvonalú parkolási lehetőséget biztosítani. 

2.1.11.4 Településrendezési eszközök módosítási indoklása 

Szerkezeti tervlap módosítások, korrekciók: 

• Közlekedési célú közterület kijelölése 

Szabályozási tervlap módosítások, korrekciók: 

• Közlekedési célú közterület bővítése és parkoló kijelölése 

 

  
Módosított településszerkezeti tervlap részlet Módosított szabályozási tervlap részlet 
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2.1.12 Ajka buszvégállomás szabályozása 

2.1.12.1 Előzmények 

A tervezési területet északon a Béke utca, keleten a József Attila utca, délen egy közpark és nyugaton pedig a 
Fő út határolja le, amelyen a település buszvégállomása helyezkedik el. 

  
Ajka város autóbusz pályaudvar szabályozása jelenleg ellentmondásos, ezért szükséges a rendezése. A 
Településszerkezeti terven különleges területként van meghatározva, ugyanakkor betűjelet nem tartalmaz a 
terv. A szabályozási terven a Kö jel szerepel. 

  
Utcakép: Béke utca Autóbusz pályaudvar 

A buszpályaudvar telekmérete 6852 m2, és a rajta elhelyezkedő épületek együttesen 828 m2 területet foglalnak 
el, ami 12%-os beépítettséget jelent. A buszpályaudvar területét a településszerkezeti tervvel összhangban 
beépítésre szánt különleges területbe kell sorolni. Az autóbusz-pályaudvar övezet biztosítja a buszvégállomás 
üzemeltetésének, működésének jogi hátterét. 
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2.1.12.2 Településrendezési eszközök vizsgálata 

 

 

  
Részlet a hatályos településszerkezeti tervből Részlet a hatályos belterületi szabályozási tervlapból 

2.1.12.3 Fejlesztési szándékok feltérképezése 

Fejlesztési igény nem ismert. 

2.1.12.4 Településrendezési eszközök módosítási indoklása 

Szerkezeti tervlap módosítások, korrekciók: 

• Különleges terület jelölés korrekciója a szerkezeti tervlapon feltüntetett más különleges terület 
jelölésnek megfelelően 

Szabályozási tervlap módosítások, korrekciók: 

• Kap övezeti jel feltüntetése a buszvégállomás területére 

 

  
Módosított településszerkezeti tervlap részlet Módosított belterületi szabályozási tervlap részlet 

 

  

Tervezési terület határa 

Módosítás tárgyát érintő terület 
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2.1.13 Hajnalcsillag utca végének rendezése 

2.1.13.1 Előzmények 

A terezési terület maga a Hajnalcsillag utca és a mellette fekvő építési telkek. 

  
A Hajnalcsillag utca (3130/4 hrsz-ú út) végének a rendezése szükséges, ugyanis az utca kiépítése már 
megtörtént, azonban az a szabályozástól kissé eltérően valósult meg. A valós állapot szerinti szabályozás 
elkészítése szükséges. A terület a Babucsa-dülőre vonatkozó Szabályozási tervben került szabályozásra, 
azonban a belterülethatárhoz igazodva – így az egységesség érdekében ezt a területet Ajka belterület 
szabályozási tervlapjára javasoljuk áthelyezni. 

 
Hajnalcsillag utca 

Ajka ezen településrésze egy új építési terület. A tervezési területen a lakótelkek nagy része még nem épült be. 

  



AJKA – VÉGLEGES DOKUMENTÁCIÓ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 

44 VÁROS-TEAMPANNON KFT. 

2.1.13.2 Településrendezési eszközök vizsgálata 

 

  
Részlet a hatályos belterületi szabályozási tervlapból Részlet a hatályos Babucsa dűlő szabályozási tervlapból 

2.1.13.3 Településrendezési eszközök módosítási indoklása 

Szabályozási tervlap módosítások, korrekciók: 

• Külön tervlapon szabályozott terület határának eltolása a belterületi határon kívülre 

 

  
Módosított belterületi szabályozási tervlap Módosított Babucsa dűlő szabályozási tervlap 

 

  

Tervezési terület határa 
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2.1.14 5103 hrsz-ú dűlőút szabályozási szélességének biztosítása 

2.1.14.1 Előzmények 

A tervezési terület az Ajka-Ajkarendeki összekötő úttól keletre fekszik, a Szőlőhegy nevű zártkertben. A 
belterülethez közeli zártkertek a városi hobbikertekhez és szőlős-gyümölcsös kertekhez tartoznak. 

  

A tervezési terület volt zártkerti területen található a belterület határán, attól északra. A területen csak a 
telektulajdonosok közlekednek, a feltáró 5103 és 5082 hrsz-ú út zsákutca. Tipikusan kiskertes területhasználat 
jellemzi a keskeny meredek domboldali területet. A kertvárosias lakóterülettel határos tervezési terület 
telekhasználata a jövőben is megmarad hobbikert, gyümölcsös, szőlőskert. 

A tervezési területen zártkerti ingatlanok, hobbikertek találhatók, néhány gazdasági épülettel. A telkek és a 
közút is tipikusan zártkerti jellegéből fakadóan keskeny, a terepadottságok nehezen teszik lehetővé a 4-5 m 
széles út bővítését. Az úton csak célforgalom van. 

   

   

Az 5103 hrsz-ú közút önkormányzati tulajdonban van, a szomszédos ingatlanok magántulajdonban vannak. 
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2.1.14.2 Településrendezési eszközök vizsgálata 

 

 
Részlet a hatályos külterületi szabályozási tervlapból 

2.1.14.3 Fejlesztési szándékok feltérképezése 

Az út szélesítéséhez nem kapcsolódik konkrét fejlesztési program, a terület továbbra is kertes mezőgazdasági 
terület besorolású marad. 

2.1.14.4 Településrendezési eszközök módosítási indoklása 

Szabályozási tervlap módosítások: 

• 6,0 méter széles utak kiszabályozása 

 

Módosított szabályozási tervlap 

 

  

Tervezési terület határa 

Módosítás tárgyát érintő terület 
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2.1.15 Parkerdőbe vezető távlati kerékpárút feltüntetése 

2.1.15.1 Előzmények 

Az Önkormányzat kerékpárút kialakítását tervezi a Parkerdőbe vezető út mellett. Ennek megvalósíthatósága 
érdekében a szerkezeti tervre felkerül a kerékpárút nyomvonala. 

  

2.1.15.2 Településrendezési eszközök vizsgálata 

 

 

Részlet a hatályos településszerkezeti tervlapból 

A tervezési terület erdőterületet érint. A Parkerdőbe vezető 0166 hrsz-ú út a hatályos külterületi szabályozási 
tervben 12,0 méter szélességben korábban már kiszabályozásra került, ebben a keresztszelvényben a 
kerékpárút/sáv is elhelyezhető. 

Tervezési terület határa 

Parkerdő 
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2.1.15.3 Településrendezési eszközök módosítási indoklása 

Szerkezeti tervlap módosítások: 

• Kerékpárút nyomvonalának feltüntetése 

 

 
Módosított településszerkezeti tervlap részlet 
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2.1.16 A volt Jókai bánya környezetének felülvizsgálata 

2.1.16.1 Előzmények 

A tervezési terület Csingervölgytől délre található az erdőben, a volt Jókai bánya területén. 

 

A barnamezős terület hétvégiházas 
üdülőterületének és településközpont vegyes 
területének módosítása vált szükségessé a mai 
piaci igényekhez igazodva rekreációs, szabadtéri 
kikapcsolódást szolgálva. A módosítás hatására a 
volt bányaterület közösségi célú 
újrahasznosításának megvalósítása biztosíthatóvá 
válik. 

A hétvégiházas üdülő terület csökkentésének két 
indoka van, az egyik, hogy a meglévő és 
megmaradó Gksz területtől kellő távolság 
biztosításra kerüljön, mindemellett a telkek 
mélysége sem indokolt. A jelenleg kiszabályozott 
terület átnyúlik a vízfolyás (árok) részen a 
szemben lévő domboldalra is. Ezért a telkek 
mélységét keletről, valamint terület kiterjedését 
déli irányból csökkenteni javasolt. 

  

A 0193/2 hrsz-ú hétvégiházas üdülőterület déli és keleti irányban csökken. A csökkentésének két indoka van, 
az egyik, hogy a meglévő és megmaradó Gksz területtől kellő távolság maradjon, valamint a telkek mélysége 
sem indokolt. Így a kisebb (átlag 50 m) mélységű telkek esetében a kialakítható telekméretet 1000 m2-re 
indokolt módosítani. Önkormányzati kérés volt ugyanakkor a 0194/3-4 hrsz-ú jelenlegi legelő művelési ágú 
telkeket is hétvégiházas üdülőterületbe sorolni. A /3 hrsz-ú telken egy épület is áll. A szabályozási terven Gksz-
9 jelű építési övezet a szerkezeti terven szintén településközpont vegyes területként volt meghatározva, mint 
távlati cél, most azonban az önkormányzat a telephelyek megtarthatósága érdekében a kereskedelmi-
szolgáltató területi státusz megtartása mellett döntött. Így a szerkezeti terven a Gksz-9 építési övezet 
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területbe kerül. 

A további – jelenleg településközpont vegyes területek zöldterületi besorolását kérte az önkormányzat, ezért 
ez a 7,3 ha-os terület Z jelű övezetbe kerül. 

Csingervölgy 1 2 FOLYTATÁS: 1 

FOLYTATÁS: 2 
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2.1.16.2 Településrendezési eszközök vizsgálata 

 

  
Részlet a hatályos településszerkezeti tervlapból Részlet a hatályos településszerkezeti tervlapból 

  
Részlet a hatályos belterületi szabályozási tervlapokból Részlet a hatályos belterületi szabályozási tervlapokból 

Tervezési terület határa 

1 2 

FOLYTATÁS: 2 

FOLYTATÁS: 1 

FOLYTATÁS: 1 2 1 

FOLYTATÁS: 2 



ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ  AJKA - VÉGLEGES DOKUMENTÁCIÓ 

VÁROS-TEAMPANNON KFT. 51 

  
Részlet a hatályos szabályozási tervlapokból Részlet a hatályos szabályozási tervlapokból 

A módosítás az alábbi építési övezeteket érinti: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti 
jele 

beépítés 
módja 

legnagyobb 
beépítettsége 

(%) 

épületek legnagyobb 
építmény-magassága 

(m) 

legkisebb 
területe 

(m
2
) 

max. 
szintterületi 

mutató 

minimális zöldfelületi 
aránya (%) 

Vt-1 SZ 20 6,0 3000 0,5 40 

Gksz-9 SZ 35 7,5 K 1,0 40 

Üh SZ 20 4,5 2000 0,2 60 

2.1.16.3 Fejlesztési szándékok feltérképezése 

Konkrét fejlesztési szándék nincs. A meglévő telephelyek fennmaradását és fejlesztését biztosítja a jelen 

módosítás. 

  

1 2 

FOLYTATÁS: 2 

FOLYTATÁS: 1 
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2.1.16.4 Településrendezési eszközök módosítási indoklása 

Szerkezeti tervlap módosítások, korrekciók: 

• Üdülőházas terület bővítése északi irányban erdőterületeken 

• Üdülőházas terület átsorolása erdőterületbe 

• Vegyes terület átsorolása zöldterületbe 

• Gazdasági terület növelése É-i irányban 

Szabályozási tervlap módosítások, korrekciók: 

• Erdőterület átsorolása Üdülőházas területbe 

• Üdülőházas terület átsorolása erdőterületbe 

• Erdőterület átsorolása gazdasági területbe 

• vegyes terület átsorolása zöldterületbe 

 

  
Módosított településszerkezeti tervlap 

FOLYTATÁS: 2 

FOLYTATÁS: 1 1 2 
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Módosított belterületi szabályozási tervlap 

 

  
Módosított külterületi szabályozási tervlap 

  

2 

FOLYTATÁS: 2 

FOLYTATÁS: 1 1 

FOLYTATÁS: 2 

FOLYTATÁS: 1 1 2 
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2.1.17 Bódé városrész temetőjéhez vezető út kiszabályozása 

2.1.17.1 Előzmények 

A tervezési terület Bódé városrészben található a Dózsa György utca mellett. 

  
A módosítás célja a temető megközelítésének jogi rendezése. A Dózsa György útról nyíló 2126 hrsz-ú 9 méter 
széles útról a temető megközelíthető, és az utca végén parkolóhelyek biztosítására is van lehetőség. 

A temetővel határos lakótelkek (2120, 2121, 2122/1, 2122/2, 2123, 2128, 2129, 2130, 2131, 2133 hrsz-ú 
telkek) hátsókertjében öt méter szélességben be nem építhető telekrész kerül kiszabályozásra, ahol 
többszintes növényállományt kell kialakítani. A HÉSZ kiegészül a temetőkre vonatkozóan az alábbi 
rendelkezéssel: 

„A településkép javítása érdekében a temetőterületek határán többszintes növényállományt kell telepíteni.” 

2.1.17.2 Településrendezési eszközök vizsgálata 

 

 

  
Részlet a hatályos településszerkezeti tervlapból Részlet a hatályos belterületi szabályozási tervlapból 

Tervezési terület határa 

Módosítás tárgyát érintő terület 
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A temető bővítés mezőgazdasági területeket érint, 
általános mezőgazdasági terület kerül különleges 
temető területfelhazsnálási egységbe. A bővítés 
helyhez kötött beruházásnak tekinthető, hiszen a 
temető bővítése csak délnyugati ill. északnyugati 
irányban lehetséges. 
A temető területe jelenleg a belterületi és 
külterületi tervlapon van szabályozva. A teljes 
területének belterületbe vonása az egységességet 
segíti és a könnyebb átláthatóságot. A 0210/12 
hrsz-ú telek egy része (5400m2) a hatályos 
külterületi tervlap szerint a temetőhöz tartozik. 
Ezt a területet a szerkezeti tervlapon is szükséges 
feltüntetni. 

  
Részlet a hatályos külterületi szabályozási tervlapból 

A módosítással érintett Kt-2 övezet: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti 
jele 

beépítés 
módja 

legnagyobb 
beépítettsége 

(%) 

épületek legnagyobb 
építmény-magassága 

(m) 

legkisebb 
területe 

(m
2
) 

max. 
szintterületi 

mutató 

minimális zöldfelületi 
aránya (%) 

Kt-2 SZ 10 4,5 K 0,1 40 

2.1.17.3 Fejlesztési szándékok feltérképezése 

Fejlesztési szándék nincs a területre. 

2.1.17.4 Településrendezési eszközök módosítási indoklása 

Szerkezeti tervlap módosítások: 

• Mezőgazdasági terület átsorolása különleges temető területbe 

• Falusias lakóterület átsorolása közlekedési célú közterületbe 

Szabályozási tervlap módosítások: 

• Különleges temető területének belterületbe vonása 

• A temetővel határos építési telkek területén a hátsókertben öt méter szélességben be nem építhető 
telekrész kerül kijelölésre 

• 2126 hrsz-ú út kiszabályozása és parkoló jelkulcsi elem feltüntetése 

 

  
Módosított településszerkezeti tervlap részlet Módosított belterületi szabályozási tervlap részlet 



AJKA – VÉGLEGES DOKUMENTÁCIÓ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 

56 VÁROS-TEAMPANNON KFT. 

2.1.18 Padragi volt bánya területére új szabályozási terv készítése 

2.1.18.1 Előzmények 

A tervezési területet északon a Cseri út, keleten a Padragi út, délen és délnyugaton a Barátság utca és 
nyugaton a Veres Péter utca határolja. 

  
 

Padragkút ezen részterületére (gazdasági 
területként szabályozott korábbi bányaterület és 
környéke) 2014-ben készült egy településrendezési 
tervi módosítás, melyet szintén cégünk készített. A 
tervet 2014 szeptemberében hagyta jóvá az 
Önkormányzat a 125/2014. (IX.15.) határozattal és 
a 21/2014 (IX.18.) önk. rendelettel. 
Egy hónappal később, 2014 december 22-én az 
önkormányzat Képviselő-testülete új 
településfejlesztési döntést hozott a területre. 
Egyúttal változtatási tilalmat is elrendelt az egykori 
bányaterület telkeire, valamint emellett a 
változtatási tilalomról szóló 33/2014. (XII.23.) 
rendelet záró rendelkezésében hatályon kívül 
helyezte a szabályozási tervet jóváhagyó 21/2014 
(IX.18.) önk. rendeletet.  

Cseri út 
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Ezt utóbbit megküldte az Állami főépítésznek, aki válaszlevelében (kelt. 2015 január 29.-én FED/01/71-2/2015 
ü.sz) tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a fentiek értelmében az Ajka, Padragi út – 10756 hrsz-ú út 
(Barátság utca) – Marx K. utca – 11010/14 hrsz-ú közterület – 10821/15 hrsz-ú közterület – Cseri út által 
határolt területre nincs hatályos helyi építési szabályzat és szabályozási terv. Erre a területre külön helyi építési 
szabályzatot és szabályozási tervet kell készíteni a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet tartalmi előírásainak és 6. 
melléklete szerinti jelmagyarázatának alkalmazásával. 

Továbbra is fenntartva véleményünket a Véleményezési anyagban kifejtve, hogy az előzmények ismeretében 
nem kellene új szabályozási tervet készíteni, elfogadjuk a állami főépítész hatáskörében eljáró VMKH 
javasolt megoldását, miszerint a terület a HÉSZ-ben kerüljön „szabályozásra 

 Jelen záró véleményezési anyagban így az érintett terület szabályozása szövegesen kerül leírásra a HÉSZ új, 
különálló fejezeteként. Miután a hatályos Településszerkezeti tervet nem hatálytalanította az 
önkormányzat, ezért ennek megfelelően a régi OTÉK alapján módosításra kerül sor. 

  
Bányász emlékmű a fürdőépület és CSAO előtt A bányához tartozó egykori fürdőépület 

A tervezési terület Ajka-Padragkút városrész 
súlypontjában, Csékút és Padrag határán, az egykori 
két településrész között helyezkedik el, központi 
helyen helyezkedik el, a Padragi út (7309. j. Ajka-Pula 
összekötő út), mentén. Padragkúton igazi közösségi 
tér és városrészközpont, valamint ahhoz tartozó 
funkciók nincsenek.  A terület centrális 
elhelyezkedése, és nagy beépítetlen fejlesztésre váró 
területe jó adottságokat jelent egy hiányzó padragkúti 
központ létrehozására. 

A tervezési terület egy nagy tömb, melynek szélső 
utcái családi házas beépítésű lakóterületek. A padragi 
út túloldalán viszont a 40-es években épült 2 szintes 6 
lakásos társasházak találhatók. A tervezési területet 
nyugati irányból határoló kertvárosias utcák a 60-as 
években kezdtek beépülni. A legújabb beépítések a 
volt halimbai vasúti terület déli részén találhatók és a 
Vajda Péter utcában. A vizsgált tömb közterületekkel 
lehatárolt, beépített és beépítetlen területekkel tagolt 
terület, melynek belső gazdasági ingatlanjai 
közforgalom elől elzártak, csak magánútról 
közelíthetők meg. A tervezési területet délről határolja 
a városrész egyik legújabb közterülete, a Barátság utca 
észak-nyugati folytatása a Marx Károly utcáig. Az utcák 
hegyesszögű csatlakozásánál teresedések alakultak ki, 
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melyek nem töltenek be igazi térfunkciót. A tervezési területet nyugati irányból az egykori halimbai 
vonalszakasz rendezetlen közterülete határolja, melynek déli és északi részén lakóingatlanok kerültek 
kiosztásra. Északi részén a három ingatlan beépítetlen, a déli részen két ingatlan épült be. 

A vizsgált terület belső része az egykori Bakonyi Erőmű Rt. Padragi bánya (Táncsics és Hunyadi altáró) 
elnevezésű 6,3 hektár nagyságú üzemi területe volt 2001. augusztusáig. A Padragi út keleti oldalán található 
egykori szénbányához egy altárón keresztül biztosították a kapcsolatot. Az üzemi területen történt a vasúti 
átrakodás, itt folyt a raktározás (pl. üzemanyag). Itt működött a bánya kiszolgáló létesítményei közül a 
meddőtöltő, a fűrésztelep, a különböző gépjavító és egyéb műhelyek, üzemcsarnokok, a 
transzformátorállomás. A tervezési területen volt továbbá a bánya irodaépülete, a közösségi épület és a 
fürdőépület is.  

A volt szénbánya egyik különleges adottsága a terület terepviszonyaiban rejlik. A Padragi úthoz viszonyítva a 
bánya belsejéhez képest a szintkülönbség több méter. Geodéziai felmérés hiányában úgy 4 méter különbséget 
tapasztaltunk, amit például a fürdőépületnél a lépcsők jeleznek. A szintkülönbséget jól szemlélteti,hogy a 
műhely épület tetőzete alig észrevehető a Padragi útról szemlélve. 

A volt bányaterület az üzem 2001. évi bezárása után szabálytalan alakú és különböző nagyságú telkekre került 
felosztásra. A bányaterület közepén egy közel négyzet alakú telek is kialakításra került, melyet a 10792/11 
hrsz-ú legnagyobb telek vesz körül. A bánya déli részéhez csatlakozó egykori kiszolgáló épületek, közösségi 
épületek, mint a fürdőépület, a 
társasházzá alakított volt irodaépület, 
a volt buszmegálló és a főporta épület 
telkei a rajta álló épületekkel arányos 
telkek. A 10792/10 hrsz-ú fürdőépület 
telke a Padragi útról, a 10792/8 hrsz-ú 
magánútról közelíthető meg, viszont a 
két tulajdonos nem azonos, és csak a 
10792/9 hrsz-ú ingatlanhoz van 
bejegyezve útszolgalom. 

A legmagasabb épület a fürdőépület 4 
szintes épülete mellette a magas 
téglaépítésű kémény is meghatározó 
településképi elemet jelent a 
területen. 

A fürdőépület mellett található a 
nemrég felújított, családok átmeneti 
otthonaként funkcionáló társasház, 
mely – a terepadottságok miatt – a 
Padragi út felől 2, déli irányból pedig 3 
szintes. Ebben a társasházban 20 lakás 
került kialakításra. Az épület mellett 
parkoló is épült, illetve a 
fürdőépülettel közös területen 
díszpark található, ahol a bányász 
emlékhely került elhelyezésre a 
kerítésen kívül. A Padragi út felől nyíló 
félig zárt, betonból kialakított 
buszmegálló mellett áll a felső porta 
nevű kis épület, a 10792/9 hrsz-ú 
telken. 

A tervezési területen értékes építészeti elem nem található. 

A terület szabályozása a HÉSZ-ben kerül meghatározásra a mellékelt javaslati ábra szerint. 
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2.1.18.2 A 2014-es szabályozási terv elhatározásai 

A padragkúti városrészközpont kialakítására irányuló fejlesztésként, első lépésben a zárványként lakóterületek 
közé ékelődött gazdasági terület átsorolására és átstrukturálására került sor, mely a csatlakozó, lakóterületnek 
kijelölt beépítetlen területeket is érinti a déli területrészen. A kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület 
kertvárosias lakóterületre, valamint településközpont vegyes területre, zöldterületre változott. Utóbbi 
zöldterület úgy került kialakításra, hogy az új többfunkciós közpark a Padragi út irányába meghosszabbításra 
került, belefoglalva a többszintes épületek előtti teret is. 

 

  
Korábbi településszerkezeti terv részlete Hatályos településszerkezeti terv részlete 
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2.1.18.3 Településrendezési eszközök vizsgálata 

 

  

Részlet a hatályos településszerkezeti tervlapból Részlet a hatályos belterületi szabályozási tervlapból 

2.1.18.4 Fejlesztési szándékok feltérképezése 

Az önkormányzat a teljes volt bányaterületen közfunkciót biztosító városközpontot tervez, ezért gondolta 
módosítani a korábbi szabályozási tervet, a korábbi kertvárosias lakótelkek és településközpont vegyes 
területek helyett a teljes területre zöldterületet kíván kialakítani. Jelenleg a terület magánkézben van, 
tulajdonosa felszámolási eljárás alatt van. Az önkormányzat szeretné a területet megvásárolni.  

A 2014-ben készült módosítás részletes vizsgálati munkarészei és megállapításai teljes egészében igazak 
jelenleg is a területre, így azok kiegészítése nem szükséges, ennek csak egy rövid összefoglalóját indokolt 
megismételni. 

  

Tervezési terület határa 
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2.1.18.5 Településrendezési eszközök módosítási indoklása 

Szerkezeti tervlap módosítása 

• A szerkezeti terven az érintett belső területen tervezett kertvárosias lakóterület és településközpont 
vegyes terület helyébe zöldterület kerül (10792/1,3-4,9-11 hrsz-ú telkek) 

• A déli részen a 10773, 10774, 10792/7 hrsz-ú telek teljes területe településközpont vegyes területben 
marad. 

• A terület határain lévő meglévő kertvárosias lakóterületek területfelhasználása nem változik 

Szabályozási tervlap módosítások 

• A HÉSZ 29/A.§-a szerint szabályozott terület lehatárolása 

(Az érintett terület szabályozása szövegesen kerül leírásra a HÉSZ új, különálló fejezeteként.)  

 

  
Módosított településszerkezeti tervlap részlet Módosított belterületi szabályozási tervlap részlet 
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2.1.19 Alkotmány utcai vásárcsarnok környezetének rendezése 

2.1.19.1 Előzmények 

A tervezési területet északon a Torna patak, keleten a Béke utca, délen a vasút és Alkotmány utca, valamint 
nyugaton a Fő út határolja. 

  
Az Önkormányzat a Vásárcsarnok és környezetének felújítását tervezi. Az épület mellett a lakótelep 
környezetével összhangban zöldterület kijelölése szükséges, és a vásárcsarnokba érkezők kulturált parkolási 
lehetőségének biztosítása is elengedhetetlen. A Béke utca és az Alkotmány utca csomópont rendezése 
szükséges. 

  
Vásárcsarnok melletti fedett tér 

 
Vásárcsarnok előtti parkolók 

 

A vásárcsarnok környezetének rendezésére az 
Önkormányzat 2015. év elején kérte fel a Város-
Teampannon Kft.-t. A tervezési program részét 
képezi a vásárcsarnok mellett közpark kialakítása 
parkolókkal, amelyben egy játszótér is 
elhelyezésre kerül. A csarnokhoz csatlakozó sátor 
lefedés elbontandó, helyére szintén parkoló 
létesítendő. Biztosítani szükséges a csarnok 
kerékpáros csatlakozását a meglévő északi 
kerékpárúthoz. 

 
 Környezetalakítási javaslat (forrás: Város-Teampannon Kft.) 
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2.1.19.2 Településrendezési eszközök vizsgálata 

 

 

  
Részlet a hatályos településszerkezeti tervlapból Részlet a hatályos szabályozási tervlapból 

A vásárcsarnok terület vegyes területfelhasználásban van, melyet nagyvárosias lakóterületben lévő 
többlakásos társasházak vesznek körül. A vasútállomás előtti közlekedési területen (Béke utca és Alkotmány 
utcai csomópont) a 2919 hrsz-ú telek helyén jelenleg közpark található, melynek megjelenítése a 
településrendezési eszközökben elengedhetetlen. 

A módosítás az alábbi építési övezeteket érinti: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti 
jele 

beépítés 
módja 

legnagyobb 
beépítettsége 

(%) 

épületek legnagyobb 
építmény-magassága 

(m) 

legkisebb 
területe 

(m
2
) 

max. 
szintterületi 

mutató 

minimális zöldfelületi 
aránya (%) 

Ln-2 T 35 16,5 K 2,4 50 

Vt-5 SZ 50 7,5 K 1,0 30 

2.1.19.3 Fejlesztési szándékok feltérképezése 

Járásközponthoz méltó vásárcsarnok és környezetének létrehozása. 

2.1.19.4 Településrendezési eszközök módosítási indoklása 

Szerkezeti tervlap módosítások: 

• Vegyes terület átsorolása zöldterületbe 

• Nagyvárosias lakóterület átsorolása zöldterületbe 

• Közlekedési célú közterület átsorolása zöldterületbe 

Szabályozási tervlap módosítások: 

• Közparkok kiszabályozása 

• Parkoló jelkulcsi elem feltüntetése 

  
Módosított településszerkezeti tervlap részlet Módosított belterületi szabályozási tervlap részlet 

  

Tervezési terület határa 

Módosítás tárgyát érintő terület 
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2.1.20  Városközponti tömb szabályozásának módosítása 

2.1.20.1 Előzmények 

A háromszög alakú tervezési területet a Szabadság tér, a Fő út és a Deák Ferenc utca határolja. 

  
A városközpont fejlesztésével fel kell tárni a városépítészeti kereteken belül azokat a lehetőségeket, amelyek 
bővíthetik az itteni kereskedelmi funkciókat és javítják az építészeti arculatot. A kialakult tér- és gyalogos 
szerkezet megtartása, valamint felületi és minőségi fejlesztése fontos a parkolási feltételek javítása mellett. 

A tervezésnél figyelembe veendő a Torna patak revitalizációjára korábban készített terv, melyben a patakpart 
sétányszerű kialakítása, a kerékpárút-hálózat és a parkolási rendszer fejlesztése, új hidak építése és a 
környezet tájépítészeti kialakítása szerepelt. A jelenlegi szabályozási terv tartalmazza ennek megvalósulási 
lehetőségét. 

  
Városközpont 

A városközpont területének rendezésére több beépítési vázlat is készült. A szabályozási terv módosításának a 
célja egy olyan rugalmas szabályozás, amely biztosítja a különböző változatok megvalósíthatóságát. 

  



ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ  AJKA - VÉGLEGES DOKUMENTÁCIÓ 

VÁROS-TEAMPANNON KFT. 65 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Beépítési vázlatok (forrás: Város-Teampannon Kft.) 

2.1.20.2 Településrendezési eszközök vizsgálata 

 

 

 
A hatályos Ajka városközpont szabályozási tervlap 

 

 

  

Tervezési terület határa 
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A módosítás a Vt-vk építési övezetet érinti: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti 
jele 

beépítés 
módja 

legnagyobb 
beépítettsége 

(%) 

épületek legnagyobb 
építmény-magassága 

(m) 

legkisebb 
területe 

(m
2
) 

max. 
szintterületi 

mutató 

minimális zöldfelületi 
aránya (%) 

Vt-vk SZ Lásd. 9. § (6) 

építési helyenként a 
Városközpont 

Szabályozási Tervén 
(1.30. melléklet) 

jelölteknek 
megfelelően 

K 2,4 20 

2.1.20.3 Fejlesztési szándékok feltérképezése 

A városközpont megújítása, kereskedelmi szerepeinek továbbfejlesztése, a központ építészeti megjelenésének, 
attraktivitásának fejlesztése. 

2.1.20.4 Településrendezési eszközök módosítási indoklása 

Szabályozási tervlap módosítások: 

• Vt-vk-1 és Vt-vk-2 övezetet feltüntetése 

• Új építési hely megadása 

• „Beépítés esetén közhasználatra időszakosan megnyitott közlekedő gyalogos zóna” jelkulcs bevezetése 

• Deák Ferenc utca mentén gépjárműparkolók feltüntetése 

 

 
Módosított Ajka városközpont szabályozási tervlap 
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2.1.21 Csingervölgyi Vadaspark területén szabadidős, rekreációs terület kialakítása 

A tervezési terület Csingervölgy településrészen található a Csinger-pataktól északra, a jelenlegi Vadaspark 
területén. A területet a Gárdonyi Géza utcáról lehet megközelíteni. 

  
Tulajdonosi fejlesztő szándék merült fel a 2417/4 hrsz-ú telekkel kapcsolatban. A vadaspark tulajdonosa a 
meglévő épületek felújításával és új épületek építésével bemutató- és látogató központ létrehozását tervezi. A 
fejlesztés várhatóan számottevően képes javítani Ajka város turisztikai sokszínűségét. 

A vadaspark jelenleg a szűk Gárdonyi Géza utca felől közelíthető meg, ennek szabályozási szélessége 5-7 m 
körüli, szélesítésére nincs mód. Az utca folytatása még közterületként jelölt a szabályozási terven, azonban 
északi, vadasparki szakasza már gyakorlatilag nem tekinthető útnak. A 2717/4 hrsz-ú földrészlet „a” alrészlete 
a vadaspark, a „b” alrészlet erdő és üzemtervezett erdő. A meglévő épületekhez vezető út az alaptérképen 
nem jelenik meg útként, de mivel a látogatóközpont beépítésre szánt területként különleges területként 
tervezett, ezért az út kialakítása magánútként javasolt. A megvalósítandó látogatóközpont (trófeagyűjtemény 
múzeum) megközelítése a látogatók számára gyalogosan tervezett, a vadasparkban a parkolók kialakítása nem 
javasolt az állatok nyugalma érdekében. Az autóval érkezők számára a Csingeri út Jókai bányába vezető út 
menti területen (erdőként szabályozott, de nem erdőművelési ágú 2306/2 hrsz-ú telek tisztás részén nyílna 
lehetőség, itt kb. 20 gépkocsi parkoló kialakításának lehetőségét biztosítja a szabályozás. A Vadaspark látogatói 
a Csinger-patakon keresztül a meglévő, de felújításra szoruló gyalogos hídon és az üzemen kívüli kisforgalmú 
iparvágányon gyalogosan áthaladva érhetik el a látogatóközpontot. 
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Településrendezési eszközök vizsgálata 

 

  
Részlet a hatályos településszerkezeti tervlapból 

 
Részlet a hatályos szabályozási tervlapból 

 

A módosítással érintett terület mezőgazdasági 
területen található. Tágabb környezetben falusias 
lakóterületek és erdőterület találhatók. A 
módosítás külterületi erdőterületet is érint. 
A fejlesztés biztosítása érdekében az érintett 
terület átsorolása szükséges, mezőgazdasági 
területből különleges szabadidő és rekreáció 
területbe. 

 
 
 

Részlet a hatályos külterületi szabályozási tervlapból 
 

Fejlesztési szándékok feltérképezése 

Az Önkormányzat egyetértésével a tulajdonos fejlesztési szándéka egy bemutató- és látogatóközpont 
kialakítása. 

Tervezési terület határa 
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Településrendezési eszközök módosítási 

indoklása 

Szerkezeti tervlap módosítások: 

• Mezőgazdasági terület átsorolása 
különleges szabadidős, rekreációs 
területbe 

Szabályozási tervlap módosítások: 

• Különleges szabadidős, rekreációs terület 
teljes területének belterületbe vonása 

• Építési hely feltüntetése 

• Kbl övezet kijelölése 

• Magánút kiszabályozása 

• Gyalogos útvonal feltüntetése 

 
 

Módosított településszerkezeti tervlap részlet 

  
Módosított belterületi szabályozási tervlap Módosíttott külterületi szabályozási tervlap 
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2.1.22 Lakóterület bővítés Ajkarendek városrész volt zártkerti területén 

2.1.22.1 Előzmények 

A tervezési terület Ajkarendek településrészen, attól nyugatra, a volt zárkerti terület határán fekszik, az 
összekötő út mentén. A kiskertes terület a falusias lakóterület határán, azzal szerkezetileg egybefonódva 
található. Nyugatról a Zergebogláros Természetvédelmi terület, délről pedig a feltárását is szolgáló 37133. j. 
összekötő út határolja. A terület déli folytatása egy korábbi tervmódosításban kertvárosias lakóterületté 
minősült, beépítése még nem kezdődött meg. 

  
A tervezési terület az ajkarendeki összekötő út mentén, a belterület határán fekszik, falusias lakóterület szélén. 
A volt zártkerti tömb déli része laza beépítésű kiskertes terület. A belterület melletti terület Ajkarendek kedvelt 
pihenő és üdülőrésze. 

  
Az ajkarendeki összekötő út menti tervezési terület 

  
Környezet: a területet határoló földút nyugati irányból és az összekötő úttól délre 

A tervezési terület egy tömböt alkot a szomszédos belterületi lakóterülettel. Az egykori zártkerti terület 
nyugati oldalán egy földút fut és tárja fel északi irányban a telkeket. Ezt az utat a földhivatali alaptérkép nem 
tartalmazza. A telekszerkezetre jellemző a változó szélességű és hosszúságú (75-120 m hosszú) parcellák 

N
yíre

s u
tca 
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jelenléte. Beépítés nem minden telken található. Lakóépület méretű és hasznosításúingatlan is található a 
területen. A tervezési terület összesen 5 db ingatlant érint, melyek kertes mezőgazdasági övezetbe tartoznak. 

A tervezési területen található ingatlanok magántulajdonban vannak. 

Ajkarendek területén az 5545, 5547/1 és 5548 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai évekkel ezelőtt nyújtottak be 
kérelmet telkeik belterületbe vonására. A módosításról korábban is született támogató döntés, azonban ez 
idáig kimaradt a korábbi végrehajtott módosítási szándékok közül. Az ajkarendeki egykori zártkerti területen 
újabb lakóterületi bővítés szükséges. Az újonnan kijelölt lakóterület határa északi irányból a megépült épületet 
befoglaló 9849 hrsz.-ú telek. 

A bakonygyepes-ajkarendeki városrész lakóterület bővítése során figyelemmel kell lenni az országosan védett 
Bakonygyepesi Zergebogláros Természetvédelmi Területre, amely a módosítással érintett területtel határos. A 
természetvédelmi terület védelme érdekében a kiszabályozott út és annak környezetében pufferzóna kerül 
kialakításra a mellékelt keresztmetszet szerint (lásd a következő oldalon). A természetvédelmi terület mellett, 
az út kiszabályozott – nyugatra lejtő - területén többszintes növényállományt kell telepíteni a 1,5 méteres 
zöldsávban. Mellette füvesített nyílt árok biztosítja az 5,5 méter széles útról lefolyó csapadék elvezetését. Az 
útpályát és a lakótelkeket egy 1,5 méter széles járda és egy 1,5 méter széles zöldsáv választja el egymástól. 
Ebben a sávban helyezhető el a közvilágítás. A lakótelkek területén, a telekhatártól számítva 6 méter széles 
sávban „be nem építhető telekrész” került kiszabályozásra, ahol többszintes növényállományt kell elhelyezni. 
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2.1.22.2 Településrendezési eszközök vizsgálata 

 

  
Részlet a hatályos településszerkezeti tervlapból Részlet a hatályos külterületi szabályozási tervlapból 

A Településszerkezeti terv módosítása szükséges. Az 1,15 ha területet kertes mezőgazdasági területből falusias 
lakóterületbe kell átsorolni. 

2.1.22.3 Fejlesztési szándékok feltérképezése 

A tulajdonosi kezdeményezés lakóterületbe történő átsorolás a belterület mellett, ahol már jelenleg is 
lakóépületként használják az 5543 hrsz-ú ingatlant. A közmű-infrastruktúra hiányzó elemeinek kiépítését a 
telkek tulajdonosai önerőből vállalták. 

  

Tervezési terület határa 
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Településrendezési eszközök módosítási 

indoklása 

Szerkezeti tervlap módosítások: 

• kertes mezőgazdasági terület átsorolása 
falusias lakóterületbe 

• tervezett belterülethatár pontosítása 

Szabályozási tervlap módosítások: 

• Lf-3 övezet kijelölése 

• építési hely kijelölése 

• „kötelező fásítás” jelkulcsi elem 
feltüntetése 

• „be nem építhető telekrész” 
kiszabályozása 

• belterületbe vonás  

 Módosított településszerkezeti tervlap részlet 

  

Módosított belterületi szabályozási tervlap részlet Módosított külterületi szabályozási tervlap részlet 
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2.1.23 Padragkút temetőjének bővítése 

2.1.23.1 Előzmények 

A tervezési terület Padragkút déli részén található a Vörösteleki utca kanyarulatától délkeletre. 

  
A temető kapacitáshiánya miatt biztosítani szükséges annak jövőbeli terjeszkedési területét. A temetőtől délre 
található mezőgazdasági területek átsorolásával biztosítható a temető területének hosszú távú bővítése. A 
bővítés az egész, 01091/66 hrsz-ú telekre kiterjed, ami a szerkezeti terven kerül feltüntetésre, ezzel 
egyidejűleg a szabályozási tervlapon a telek „b” alrészlete (3000 m2) különleges temető területbe kerül. A telek 
„a” alrészlete a temető hasznosításig továbbra is hasznosítható mezőgazdasági területként. 

A 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése kimondja: 

„a helykijelölés során figyelemmel kell lenni a temetővel, temetési hellyel szomszédos beépített vagy beépítésre 
szánt terület használóinak méltányolható érdekeire is.” 

Az előírást figyelembe véve, ahol a temető területe lakóterülettel szomszédos, ott védőfasort kell kialakítani. 

E területre is vonatkozik a HÉSZ az alábbi rendelkezése: 

„A településkép javítása érdekében a temetőterületek határán többszintes növényállományt kell telepíteni.” 
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2.1.23.2 Településrendezési eszközök vizsgálata 

 

 

  
Részlet a hatályos településszerkezeti tervlapból 

 
Részlet a hatályos szabályozási tervlapból 

 

A Különleges temető területétől keletre és délre 
mezőgazdasági területek találhatóak. A temetőtől 
északra erdőterület, nyugatra pedig falusias 
lakóterületek helyezkednek el. 
A módosítással érintett terület jelenleg a 
külterületi szabályozási tervlapon van szabályozva. 

 
 

 
Részlet a hatályos külterületi szabályozási tervlapból 

 

2.1.23.3 Fejlesztési szándékok feltérképezése 

A jelenlegi padragkúti temető telítettsége miatt merült fel a bővítési igénye. A temető déli irányban, a jelenleg 
mezőgazdasági területfelhasználású területek irányában bővíthető, a 01091/66 hrsz-ú telek különleges temető 
területbe való átsorolásával. 

  

Tervezési terület határa 

Módosítás tárgyát érintő terület 
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2.1.23.4 Településrendezési eszközök 

módosítási indoklása 

Szerkezeti tervlap módosítások: 

• mezőgazdaságit terület átsorolása 
különleges temető területbe 

Szabályozási tervlap módosítások: 

• különleges temető területének 
belterületbe vonása 

• különleges temető övezeti határának 
feltüntetése 

• beépítésre szánt területtel határos temető 
területrészén „kötelező fásítás” jelkulcsi 
elem kerül feltüntetésre 

 
Módosított településszerkezeti tervlap 

 

  
Módosított belterületi szabályozási tervlap részlet 

 
Módosított külterületi szabályozási tervlap részlet 
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2.1.24 Csingervölgy külterületi temetőjének bővítése 

2.1.24.1 Előzmények 

A tervezési terület Csingervölgyben található, a Feketgyémánt utcától délre erdőterületen. 

  
A 0169 hrsz-ú csingervölgyi temető a 0186/5 hrsz-ú erdőterületbe ékelődik be. Jelenlegi megközelítése az 
erdőn keresztül kanyargó úton történik, mely csak szabvány alatti alrészletként jelölt. Az út a Csinger patakon 
meglévő hídon keresztül a 2313 hrsz-ú telken keresztül (Volán telephely) köt ki a Feketegyémánt utcára. Ez a 
megközelítés évtizedek alatt kialakult állapotú, azonban a az út telephelyen belül történő kiszabályozása nem 
kívánatos. Az önkormányzat a temető bővítését szeretné, mely hosszú távon valósulhat meg. A temető 
magterületen, Országos Tájképvédelmi Övezetben fekszik, Natura 2000 terület nem érinti. A bővítés az 
illetékes államigazgatási szervek feltételei alapján lehetséges, akár a temető bővítési területére külön 
meghatározott HÉSZ-be beépíthető feltételek beépítésével (pl. esetlegesen előforduló védett fafajokra 
vonatkozóan). 

 
Csingervölgyi külterületi temető 
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2.1.24.2 Településrendezési eszközök vizsgálata 

 

  
Részlet a hatályos településszerkezeti tervlapból Részlet a hatályos külterületi szabályozási tervlapból 

2.1.24.3 Fejlesztési szándékok feltérképezése 

Az Önkormányzat a temető kismértékű bővítését tervezi keleti és nyugati irányban. 

2.1.24.4 Településrendezési eszközök módosítási indoklása 

Szerkezeti tervlap módosítások: 

• Erdőterület átsorolása különleges temető területbe 

Szabályozási tervlap módosítások: 

• Különleges temető övezeti határának kitolása Ny-i és K-i irányban 

 

  

Módosított településszerkezeti tervlap Módosított szabályozási tervlap 

 

 

 

  

Tervezési terület határa 
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2.1.25 Kszk övezet elnevezésének módosítása 

2.1.25.1 Előzmények 

A tervezési terület a Belváros településrész ÉNY-i szélén helyezkedik el. 

  
Ajka településen az új fejlesztési szándékoknak köszönhetően több hasonló funkciójú (különleges 
szabadidőközpont) terület kerül kijelölésre. Differenciálni szükséges a településen ezeket az építési övezeteket, 
ezért ez a korábban szabályozásra került horgásztó kapja a Kszk-1 övezeti jelet. Ezen az övezeten kívül még két 
építési övezet kerül feltüntetésre a területen, melyek a 8. és a 10. módosításokon belül kerülnek felsorolásra. 

2.1.25.2 Településrendezési eszközök vizsgálata 

 

 
Részlet a hatályos belterületi szabályozási tervlapból 

2.1.25.3 Fejlesztési szándékok feltérképezése 

A területre vonatkozóan nincs fejlesztési szándék. 

  

Tervezési terület határa 
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2.1.25.4 Településrendezési eszközök módosítási indoklása 

Szabályozási tervlap módosítások: 

• Kszk-1 jelű övezet feltüntetése 

 

 
Részlet a módosított belterületi szabályozási tervlapból 
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2.2 A TERÜLETRENDEZÉSI TERV ÉS A TERVMÓDOSÍTÁSOK ÖSSZHANGJA 
 

Ajka területére az Országos Területrendezési Terv (OTrT) és a Veszprém Megyei Területrendezési Terv (VTrT) 
előírásait kell figyelembe venni. Az OTrT 2013-as módosítása egyes övezeteket megszüntetett, illetve újakat 
vezetett be, bizonyos műszaki infrastruktúra elemeket módosított. Az OTrT átmeneti rendelkezéseinek 
megfelelően a megszüntetett övezeteket már nem kell figyelembe venni a tervezés során. 

Veszprém Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2005. (V.27.) rendeletét a Közgyűlés az 5/2011. (II.28.) 
rendelettel módosította. A térségi szerkezeti terv 2. sz. melléklete kijelöli a városias települési térséget; ez 
alapján a módosítással érintett területek közül 8 terület, az 5., 6., 16., 17., 21, 22., 23., 24. módosítás nem 
városias települési térség. A településrendezési eszközök többi módosításainak javaslatai a városias települési 
térségen belül helyezkednek el. 

Veszprém Megyei Térségi Szerkezeti Terv és a szerkezeti terv módosítások részterületeinek bemutatása 

 

1. 
7

19. 

11.

21. 

6. 

8. 

23. 

10. 

18. 

24. 

2. 

16. 

22. 

5. 

3. 

17. 
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Veszprém Megye Területrendezési Terv és településszerkezeti terv összevetése 

Térségi szerkezeti terv részlet                       Településszerkezeti  terv módosítás részlet 

5. sz. tervmódosítás 

     
 

6. sz. tervmódosítás 

     
 

16. sz. tervmódosítás 

     
 

17. sz. tervmódosítás 
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21. sz. tervmódosítás 

     
 

22. sz. tervmódosítás 

    
 

23. sz. tervmódosítás 

    
 

24. sz. tervmódosítás 
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A módosított terület és 
sorszáma 

Érintett 
helyrajzi-szám 

Hatályos 
településszerkezeti terv 

szerinti 
területfelhasználási 

egység 

Településszerkezeti terv 
módosítás szerinti 

területfelhasználási 
egység 

Veszprém megyei 
terv szerinti Térségi 
területfelhasználási 

kategória 

Módosított terület 
nagysága 

(ha) 

5. csékúti temető 
bővítés 

13377/3, /4, 
13378 

kertes mezőgazdasági 
ter. különleges temető terület 

mezőgazdasági 
térség 

0,65 

6. köztemető bővítés 0276/14, /16 általános mezőgazd. ter. 0,28 

16.Volt Jókai bánya és 
környezetének 
módosítása 

0186/5, 
0194/1, /2, 
0193/3, /4, 
0192, 0191/1, 
/2, 0190, 
0184, 0185 

településközpont 
vegyes, hétvégiházas 
üdülőterület, 
erdőterület 

zöldterület, kereskedelmi, 
szolg. ter, hétvégiházas 
üdülőter. 

erdőgazdálkodási 
térség 

13,15 

17. Bódé városrészben 
temető bővítés 

0210/12 általános mezőgazd. ter. különleges temető terület 
mezőgazdasági 
térség 

0,54 

21. Vadaspark 
módosítása 

0116/20, 
2417/4 

korlátozott használatú 
mezőgazd. ter., 
erdőterület 

különleges bemutató és 
látogató központ 

erdőgazdálkodási 
térség 

1,27 

22. ajkarendeki terület 
5543, 5545, 
5547/1, 
5547/2, 5548 

Kertes mezőgazdasági 
ter. 

Falusias lakóterület 
mezőgazdasági 
térség 

1,15 

23. Padragi temető 
bővítés 

01091/55 általános mezőgazd. ter. 
különleges temető terület 

1,7 

24. csingeri temető 
bővítés 

0186/5 erdőterület 
erdőgazdálkodási 
térség 

0,53 

 

 Térségi területfelhasználás változások 

Veszprém megyei terv szerinti 
Térségi területfelhasználási 

kategória 

Térségi szerkezeti terv 
szerinti terület nagysága 

(ha) 

Településszerkezeti terv 

szerinti terület 
nagysága (ha) 

A térségi szerkezeti 
tervhez viszonyított 

szerkezeti tervi terület 
aránya (%) 

Eltérés mértéke 

(%) 

Mezőgazdasági térség 3571,94 3700 103,9% 
3,9 
Összhangban van 

Erdőgazdálkodási térség 4166 3714 89,1% 
10,9 
Összhangban van 

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. 

 

Országos és térségi övezeti változások 

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 aránya (%) 

Eltérés mértéke 

(%) 

Magterület övezete 2818,59 2803,13 99,45% -0,55% 

Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete 

2808,3 2692 95,9% -4,1% 

Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület (OTrT) 

4576 4572 99,9% -0,1% 

Kiemelt fontosságú honvédelmi 
terület övezete 

713,1 711,64 99,79% -0,21% 

 

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

1. országos ökológiai hálózat övezet-magterület: 16. és 24. módosítás: új beépítésre szánt terület csak az 
1,31 hektár nagyságú hétvégiházas üdülőterület. Visszasorolásra került erdőterületbe 3,3 hektár 
nagyságú beépítésre szánt terület. A hatályos tervben szereplő településközpont vegyes területből 7,3 
hektár nagyságú terület zöldterületbe kerül, 1,2 hektár pedig kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 
területbe kerül az üzemi területeken. A magterület csökkenése belefér az 5%-os eltérésbe. 

2. kiváló termőhelyi adottságú erdőterület: 21. és 24. módosítás: a 0,66 hektár nagyságú erdőterület 
kivétel belefér az 5%-os eltérésbe. 

3. tájképvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű terület: 5., 16., 21., 24. módosítás: a módosítás 
belefér az 5%-os eltérésbe. 
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4. országos vízminőség védelmi terület övezete: 16., 21. és 24. módosítás: a módosítás által kijelölt új 
beépítésre szánt területek nincsenek káros hatással a vízminőség védelemre. 

5. térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete: 16., 17., 21., 23., 24. módosítás: a 
módosítások hatására megvalósulhat a roncsolt területek újrahasznosítása. 

6. földtani veszélyforrás területének övezete: közigazgatási terület érintett 

7. ásványi nyersanyag gazdálkodás terület övezete: közigazgatási terület érintett 

8. kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete: közigazgatási terület érintett, de a megyei tervben 
csak a 16. és 24. érintett. A honvédelmi területen kijelölésre került temető terület, zöldterület, 
gazdasági terület és üdülőterület. 

9. szélerőmű elhelyezésére vizsgálat alá vonható terület (MTrT határozat melléklete) 5., 22. és 23. 
módosítás. A kijelölt beépítésre szánt területek nagysága elhanyagolható. 

A hatályos településszerkezeti tervben a volt Jókai bánya területén kijelölt településközpont vegyes terület az 
ökológiai hálózat magterületén található. Magterületen belül került kijelölésre egy 0,53 hektár nagyságú új 
különleges temető terület és egy 1,31 hektár nagyságú új hétvégiházas üdülőterület. Utóbbi üdülőterület 
viszont keleti irányban csökkent 3,33 hektár nagyságban. 

 

Veszprém Megye Területrendezési Terv és településszerkezeti terv összevetése az érintettség bemutatásával 

 

Országos ökológiai hálózat övezete (Forrás: TeIR)     Településszerkezeti terv módosítás részlet 

     
 
 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület Térségi komplex tájrehabilitációt     Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 
igénylő terület övezete (Forrás: TeIR)  terület övezete (Forrás: TeIR)     (Forrás: TeIR) 
 

    
 
Ásványi nyersanyag gazdálkodás       Földtani veszélyforrás területének övezete     Honvédelmi terület övezete 
terület övezete (Forrás: TeIR)       (Forrás: TeIR)        (Forrás: TeIR) 
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VMTrT határozat 1.3 melléklete: Szélerőmű elhelyezésére vizsgálat alá vonható terület (Forrás: TeIR) 

 
 

Az OTrT két új övezetet vezetett be, ami érinti a tervmódosításokat: az országos vízminőség-védelmi terület, 
valamint a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét. Tájképvédelmi területen új 
beépítésre szánt terület kijelölhető. 

   

Tájképvédelmi szempontból 
kiemelt jel. terület (Forrás: TeIR) 

Országos vízminőség védelmi 
terület övezete (Forrás: TeIR) 

Kiemelt fontosságú honvédelmi 
terület övezete (Forrás: TeIR) 
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2.3 TÁJRENDEZÉS 

2.3.1 Táj- és természetvédelem 

 

A módosítással érintett területeken nem található védett természeti terület és nem részei Natura 2000 
területnek. Korlátozó tényező emiatt nincs. 

 

Három olyan részterület módosítás található a tervben, ahol az Országos Erdőadattár Állomány szerint 

erdőterület kerül átsorolásra beépítésre szánt területbe: 

1. 16. módosítás: volt Jókai bánya környezetében a hétvégi házas üdülőterület északi irányú bővítése a 
lakóterület határáig, 1,31 hektár nagyságban. 

Érintett hrsz.: 

- 0186/5  A alrészlet E9 minőségi osztályú erdő: 0,2619 hektár 

- 0194/3 és 0194/4 L5 minőségi osztályú legelők: 1,04 hektár 

2. 21. módosítás: Csingervölgyi Vadaspark területének egységesítése a külterületi erdő művelési ágú 
telekrésszel és besorolása Különleges bemutató-látogató központ területfelhasználási egységbe. 

Érintett hrsz.: 0116/20 hrsz-ú E0 minőségi osztályú erdő: 0,13 hektár 

3. 24. módosítás: csingeri temető bővítése a 0169 hrsz-ú temetővel szomszédos erdőterületen. 

Érintett hrsz.: 0186/5 a alrészlet E9 művelési osztályú erdő: 0,53 hektár 

 

A 2. és 3. terület módosítás egyben kiváló termőhelyi adottságú erdőterület. A 1. és 3. terület pedig az 
ökológiai hálózat részeként magterületen és Országos tájképvédelmi terület övezetben fekszik. 

 

A tervmódosítás indokoltságához tartozik, hogy a 2. és 3. helyszínen helyhez kötött fejlesztésről van szó, 
azokat a bővítéseket az erdőterületbe illetve magterületbe ágyazottság miatt máshol nem lehet megvalósítani. 
Az 1. pontnál a hétvégi házas üdülőterület északi irányú bővítését az indokolja, hogy a most hatályos 
üdülőterület 3,31 hektárral csökken keleti és déli irányban, ezért annak kompenzációjára, kisebb területtel 
kerül kijelölésre a lakóterület határáig az új üdülőterület. 

 

Táj- és természetvédelmi szempontból a fejlesztések esetén figyelembe kell venni a magterületeken 
esetlegesen előforduló védett fafajokat. Javasolt a terület igénybevétel esetén az élőhely felmérés. 

 

A 16. módosítás, a volt Jókai bánya üzemi területe, határos a Kab-hegy elnevezésű Natura 2000 kiemelt 
jelentőségű természet-megőrzési területtel. A módosítás során a településközpont vegyes terület átsorolásra 
kerül beépítésre nem szánt zöldterületbe, így a Natura2000 területtel nem lesz határos beépíthető, 
fejleszthető terület, és a Felügyelőség azon aggálya, hogy a beépítésre szánt terület beépítési igényeget 
gerjeszthet, és veszélyeztetheti a Natura2000 terület lehatárolásának és fenntartásának céljait, okafogyottá 
válik. 

A volt Jókai bánya üzemi területétől északra a hatályos terv által jelölt hétvégi házas üdülőterület nagysága és 
határa városszerkezeti szempontból kedvezően változik, mivel a terület mélysége csökken, és az útmenti 
területsáv északi irányba megnyúlik a lakóterület határáig. Ennek hatására 3,33 hektár beépítésre szánt terület 
erdőterületbe kerül, és a belterület felé eső útmenti, legelő művelési ágú, részben beépített telkek, 
kiegyenesítve a 0186/5 hrsz-ú erdőterületből, 42-50 m mélységgel hétvégi házas üdülőterületbe kerülnek 1,31 
hektár nagyságban. Az új beépítésre szánt terület fejlesztésbe vonása előtt a magterület státusz miatt részletes 
felmérést igényel.  

A Felügyelőség által előzetesen kifogásolt 16. módosítás (korábbi 19. mód.) megvalósítását az OTrT 17. § (1) 
bekezdése nem korlátozza, mivel a magterület határa a településrendezési tervben +-5%-kal változhat. Jelen 
módosítás a magterület határát a törvény adta lehetőség keretein belül változtatja, ezért a magterület erre a 
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fejlesztési területre jelen módosítással nem érvényes. Így az OTrT 17. § (1) bekezdés már nem vonatkozik az 
adott területre. 

 

A csingeri temető bővíthetőségével kapcsolatban a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság előzetesen nem 
nyilatkozott az érintett területsáv közösségi jelentőségű vagy védett fajok előfordulásának tekintetében. 

 

Jelen tervdokumentáció megállapította, hogy nincs szükség a Parkerdőbe vezető út kiszabályozására, mivel 
már a hatályos szabályozási terv is tartalmazza az út 12,0 m széles közterület szélesítését, ami a 
kerékpározásra alkalmas útszélesség. A 15. módosítás a Parkerdőbe vezető távlati jelentőségű kerékpárúttal 
kapcsolatos településszerkezeti terv módosításra irányul, miszerint a tervlapra feltüntetésre kerül a 
kerékpárút. 

 

Külterületi mezőgazdasági területeket érintő módosítások tájrendezési vonatkozásai: 

5. módosítás: Csékúti egyházi temető helyhez kötöttsége miatt csak kertes mezőgazdasági területet érintően 
kerülhet bővítésre. A temető területének kijelölése nem okoz telekhasználati konfliktust a szomszédos kert 
területekkel. 

Érintett hrsz.: 

- 13377/3 temető művelési ágú telek 

- 13377/4 kert művelési ágú, K4 minőségi osztályú telek 

- 13378 szőlő művelési ágú, 4 minőségi osztályú telek 

6. módosítás: Ajka köztemető bővítése: a köztemető északi irányú bővítése szántó területeket érint, ahol 
területhasználati konfliktus nem alakulhat ki. 

Érintett hrsz.: 

- 0276/14 szántó 5 és 6 minőségi osztályú telek 

- 0276/16 szántó 5 és 6 minőségi osztályú telek 5534 m2 nagyságú területe 

 

17. módosítás: Bódé városrészben temető bővítés: a meglévő temető területe 0,54 hektár nagyságú területtel 
egészül ki legelő művelési ágú földrészletet érintően a hatályos külterület szabályozási tervlappal való 
összhang megteremtése céljából. Érintett hrsz: 

0210/12 hrsz. L3 minőségi osztály 
 

22. módosítás: Bakonygyepes-Ajkarendek városrész volt zártkerti területén lakóterület bővítés: 

a külterületen fekvő 1,15 hektár nagyságú beépített kertes mezőgazdasági terület telekhasználata megfelel 
lakóterületnek. A lakóterület bővítés a Zergebogláros természetvédelmi területtel határos, és egy meglévő 
dűlőút választja el a két területet. A területfelhasználás változás nincs kedvezőtlen hatással a védett természeti 
területre. Az új lakóterület határán a kijelölt kötelező fásítás a szomszédos területek védelmében javasolt. 

Érintett hrsz.: 

5543, kert, 4 min. o. 

5545, kert és szőlő, 4 és 7 min. o. 

5547/1, gyümölcsös és szőlő, 2 és 7 min. o. 

5547/2, gyümölcsös és szőlő, 2 és 7 min. o. 

5548, szántó, 3 min. o. 
 

23. módosítás: Padragkút temetőjének bővítése: a szerkezeti tervben 1,7 hektár nagyságú új temető terület 
került kijelölésre mezőgazdasági területen. A termőföld védelme érdekében a szabályozási tervben ennek a 
területnek csak a 3000 m2 nagyságú A alrészletét tartalmazza a szabályozási terv javaslat temető területként, a 
maradék  1,4 hektár továbbra is Má-II övezetben marad. 
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2.3.2 Biológiai aktivitás érték (BA érték) számítása 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 8. § (2) b) bekezdésében megfogalmazottak 
szerint az “újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének - 
a külön jogszabály alapján számított - biológiai aktivitás értéke (továbbiakban BA érték) az átminősítés előtti 
aktivitás értékhez képest nem csökkenhet”. Az Étv-ben a biológiai aktivitásérték definiálásának kifejezett 
szándéka az volt, hogy ésszerűvé, takarékossá tegye a gazdálkodást a területtel, a termőfölddel, a településen 
lévő biológiailag aktív felületekkel. 

 

Az Étv-ben meghatározott biológiai aktivitás értéket a területek biológiai aktivitási értékének számításról szóló 
9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet alapján kell számítani. 

A 3. § alapján a terület eredeti (változtatás előtti) biológiai aktivitásértékét a hatályos településrendezési 
eszközök esetében a területfelhasználási egységek szerinti, a rendelet 1. mellékletének 1. táblázatában 
megadott értékmutató alkalmazásával kell kiszámítani. 

 

Az alábbi két táblázatban található a jelenleg hatályos TSZT érintett területfelhasználási egységeinek, valamint 
a TSZT érintett részterületeire készült javaslat területfelhasználási kategóriáinak területi kimutatása, 
amelyekhez hozzárendelve az egyes területfelhasználási kategóriák BA értékét bemutatható a változás. 

 

Sorszám 

(határozattervezet 
szerint) 

Meglévő területfelhasználás terület 

ha 

fajlagos 

BA érték 

összes 

BA érték 

1 Falusias lakóterület 0,44 2,4 1,056 

2 Kisvárosias lakóterület 0,28 1,2 0,336 

Különleges terület - sportterület 0,48 3 1,44 

3 Kisvárosias lakóterület 0,39 1,2 0,468 

4 Közlekedési terület 0,26 0,6 0,156 

5 Kertes mezőgazdasági terület 0,65 5 3,25 

Korlátozott használatú mezőgazdasági terület 0,41 6 2,46 

6 Általános mezőgazdasági terület 0,28 3,7 1,036 

7 Falusias lakóterület 7,8 2,4 18,72 

8 Falusias lakóterület 1,0 2,4 2,4 

9 - - - - 

10 

Különleges sportterület 3,1 3 9,3 

Közlekedési terület 0,36 0,6 0,216 

Falusias lakóterület 0,44 2,4 1,056 

Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 0,016 0,4 0,0064 

Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 0,37 0,4 0,148 

11 Falusias lakóterület 0,09 2,4 0,216 

16 Településközpont vegyes terület 8,34 0,5 4,17 

Hétvégi házas üdülőterület 3,5 3 10,5 

Erdőterület 1,31 9 11,79 

17 Általános mezőgazdasági terület 0,54 3,7 1,998 
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Sorszám 

(határozattervezet 
szerint) 

Meglévő területfelhasználás terület 

ha 

fajlagos 

BA érték 

összes 

BA érték 

18 Kertvárosias lakóterület 2,92 2,7 7,884 

Településközpont vegyes terület 2,11 0,5 1,055 

Zöldterület 0,04 6 0,24 

19 Településközpont vegyes terület 0,17 0,5 0,085 

Nagyvárosias lakóterület 0,14 0,6 0,084 

21 Korlátozott használatú mezőgazdasági terület 1,14 6 6,84 

Erdőterület 0,13 9 1,17 

22 Kertes mezőgazdasági terület 1,15 5 5,75 

23 Általános mezőgazdasági terület 1,7 3,7 6,29 

24 Erdőterület 0,53 9 4,77 

 Összesen: 40,08   104,875 

 

Sorszám 

(határozattervezet 
szerint) 

Tervezett területfelhasználás terület 

ha 

fajlagos 

BA érték 

összes 

BA érték 

1 Különleges terület – temető 0,25 3 0,75 

Közlekedési terület 0,14 0,6 0,084 

Zöldterület 0,05 6 0,3 

2 Különleges terület - sportterület 0,28 3 0,84 

Nagyvárosias lakóterület 0,48 0,6 0,288 

3 Zöldterület 0,39 6 2,34 

4 Zöldterület 0,26 6 1,56 

5 Különleges terület - temető 0,65 3 1,95 

Közlekedési terület 0,41 0,6 0,246 

6 Különleges terület - temető 0,28 3 0,84 

7 Településközpont vegyes terület 7,8 0,5 3,9 

8 Különleges terület - szabadidőközpont 1,0 3 3 

9 - - - - 

10 Különleges terület – szabadidőközpont 3,1 3 9,3 

Zöldterület 0,36 6 2,16 

Zöldterület 0,44 6 2,64 

Falusias lakóterület 0,37 2,4 0,888 

Közlekedési terület 0,016 0,6 0,0096 

11 Közlekedési terület 0,09 0,6 0,054 

16 Zöldterület 7,3 6 43,8 

Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 1,2 0,4 0,54 

Hétvégi házas üdülőterület 1,31 3 8,22 
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Sorszám 

(határozattervezet 
szerint) 

Tervezett területfelhasználás terület 

ha 

fajlagos 

BA érték 

összes 

BA érték 

Erdőterület 3,33 9 29,79 

17 Különleges terület - temető  0,54 3 1,62 

18 Zöldterület 5,03 6 30,18 

Településközpont vegyes terület 0,04 0,5 0,02 

19 Zöldterület 0,31 6 1,86 

21 Különleges terület – bemutató és látogatóközpont 1,37 3 4,11 

22 Falusias lakóterület 1,15 2,4 2,76 

23 Különleges terület - temető 1,7 3 5,1 

24 Különleges terület - temető 0,53 3 1,59 

 Összesen 40,08  156,565 

 

A TSZT módosítással érintett meglévő területfelhasználások területének BA értéke: 104,875 

A TSZT módosítással érintett javasolt területfelhasználások területének BA értéke: 156,565 

BA érték többlet: +51,69 

 

A biológiai aktivitásérték számítási eredménye pozitív, +51,69 pontérték, mely köszönhető a tervezett 
erdőterületnek, zöldterületnek és a jelentős zöldfelületi különleges területeknek (szabadidőközpont, temető). 
A módosítások következtében Ajka város jelenleg hatályos TSZT-hez képest értéknövekedés következik be. 

 

Ajka város közigazgatási területén, a településszerkezeti terv módosítása során, a BA érték változás 
összességében pozitív irányú, így a településen a biológiai aktivitási érték változás megfelel az Étv. által 
előírtaknak, miszerint az átminősítés előtti állapothoz képest az aktivitás értéke nem csökkenhet. 
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2.4 KÖRNYEZETALAKÍTÁS 
Az összesen 25 részterület módosítás és ezen belül a 19 szerkezeti terv módosítás alapvetően kedvező hatással 

van Ajka város jelenlegi környezetállapotára. Több részterületen zöldterület, erdőterület, és zöldfelületi jellegű 

intézményterület kerül kijelölésre, javítva ezzel a város zöldfelületi hálózatát és az alulhasznosított területek 

rekreációs és közösségi célú újrahasznosítását. Intenzívebb beépítési lehetőség csak a tósoki iskola esetében 

válik lehetővé, ahol az oktatási intézmény fejlesztése a városrész szociális fejlődéséhez nagyban hozzájárulhat. 

A városrészek temetőinek bővítését a kapacitáshiányos meglévő temetők indokolják, illetve az, hogy a 

szomszédos területsávok alkalmasak a temetkezésre. Ezen bővítéseknek csak ott van hatása a környező 

területekre, ahol lakóterületi beépítés található. Ezért a tósoki területen a telekhatár mentén kötelező fásítás 

került kijelölésre. 

1. módosítás: Tósokberénd városrész Dobó Katica utcai temetőjének bővítése 

A temető bővítése már beépítésre szánt, de még nem beépített telkeken történik, így termőföld 

igénybevételével nem jár. A módosítás a város környezetminőségére káros hatással nem lesz. A kötelező 

fásítás a szomszédos lakóterület védelmét szolgálja. 

2. módosítás: Bányász sporttelep környezetének felülvizsgálata és a Verseny utcai oktatási intézmény 

bővítése 

A módosítás belterületen, már beépített és még beépítetlen területeken történik. A Környezetvédelmi 

Felügyelőség által jelzett ökológiai hálózat – ökológiai folyosó érintettség a Szélesvíz-patak menti 

beépítetlen Ksp-Z övezet területén és a kisvárosias lakóterületből ugyancsak Ksp-Z övezetbe sorolt 

beépítetlen területen áll fenn, amely területek beépítetlenségének hosszútávú fennmaradását az övezeti 

besorolás és a zöldfelület megtartása biztosítja. 

A módosításnak káros környezeti hatása nincs. 

3. módosítás: Közpark kijelölése a Móricz Zsigmond utcai volt óvoda mellett 

A zöldterület legalább 60 %-án honos fafajokból álló zöldfelület alakítandó ki, ami szervesen illeszkedik a 
szomszédos lakóterületi közterületekhez, és a város környezetminőségére pozitív hatással van.  

4. módosítás: Tervezett kerékpárutak területbiztosítása (Padragkút, Padragkút-Csinger, Csinger, Parkerdő) 

A tervezett kerékpárutak már meglévő utak mentén kerültek kijelölésre. A külterületi szakaszok meglévő 
dűlőutak, közutak, illetve meddőhányó területén vannak kijelölve. Erdőterület, zöldterület 
igénybevételével nem jár egyik kerékpárút nyomvonal kiépítés sem. A csingeri kerékpárút területének 
kijelölése a csingervölgyi híd után a vasúti terület és üzemi terület igénybevételével jár. A Csinger-patak és 
a vasút közötti beépítetlen terület zöldterületbe sorolásával a patak menti zöldsáv biztosítható. A 
módosításnak káros környezeti hatása nincs. 

 

5. módosítás: Csékúti egyházi temető bővítése és a csékúti egyházi temető parkoló területének 

helybiztosítása 

A kertes mezőgazdasági terület irányába kijelölt temetőbővítés a szomszédos területeken nincs negatív 

környezeti hatással. A területigénybevétel termőföldet érint, a bővítés helyhez kötött, máshol nincs rá 

lehetőség. 

Az országút mentén beépítetlen területen, volt zártkerti ingatlanok igénybevételével valósítható meg az 

ideiglenes parkolóterület, ahol a parkoló felület murvás, nem szilárd burkolatú kialakítása indokolt a nem 
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intenzív és időszakos használat miatt. A parkoló kialakításával megvalósul a temető rendezett parkolása, 

és ezáltal az útmenti zöldfelületen való parkolás kiváltható. A módosításnak pozitív környezeti hatása van 

a temető körüli rendezett parkolásnak köszönhetően. 

6. módosítás: Ajka köztemető bővítése 

A köztemető bővítése mezőgazdasági területen termőföld igénybevétellel jár. A terület felhasználása 

abban az esetben indokolt, ha a temető körüli területek már telítetté váltak. A területigénybevétel 

helyhez kötött, máshol nincs rá lehetőség. A módosításnak káros környezeti hatása nincs. 

7. módosítás: Tósokberénd városrész általános iskolájának bővítése és környezetének felülvizsgálata 

A tósoki iskola bővítése miatt szükségessé vált településközpont vegyes terület átsorolás intenzívebb 
területhasználatot jelent a környezetében. Ezért a szomszédos falusias lakóterületi beépítés 
zavartalanságának biztosításával, és telekhasználatának korlátozása nélkül indokolt a fejlesztés, és 
üzemeltetés. 

 

8-as és 10-es módosítás: Szabadidős és rekreációs terület kialakítása Csékút központjában valamint Bódé 

városrész sportterületén. 

A sok zöldfelülettel, kevés épülettel, építménnyel kialakítandó közösségi funkciójú terület a kihasználatlan 

területek és hiányzó rekreációs funkciók elhelyezésével hozzájárul az adott városrész környezeti 

állapotának javításához. A kertészethez kapcsolódó funkciók a patak mentén nem járnak negatív 

környezeti hatással. A szomszédos lakóterületek zavartalanságát, a jogszabályban meghatározottak 

szerint kell biztosítani. Elsősorban a zajhatásra kell figyelni a rendezvények időszakában. 

9. módosítás: A 2534 hrsz-ú út bővítése, továbbá a 2628/21 és 0111/3 hrsz-ú utak szabályozási vonalának 
korrekciója 

Az utak nyomvonalának és korrekciójának nincs káros környezeti hatása. 

11. Az ajkarendeki általános iskola parkoló területének biztosítása 

A lakóterület igénybevételével járó parkoló terület kialakítása nem jár negatív környezeti hatással a 

környező lakóterületekre. Az igénybe venni kívánt földrészlet saroktelek, zavaró hatása nem lesz a 

szomszédos területhasználatra. 

12. Ajka buszvégállomás területfelhasználásának rendezése 

A különleges terület kijelölése a szerekezeti tervvel összhangban történik. A buszpályaudvar hosszú távon 

megmarad a mostani területén. A rendezési eszközök összhangjának megteremtése lehetőséget ad egy 

korszerűbb buszvégállomás kialakítására is. A módosításnak káros környezeti hatása nincs. 

13. Hajnalcsillag utca végének rendezése 

Az utca végének a kialakult állapot szerinti szabályozási tervben való korrigálása nem jár káros környezeti 

hatással. 

14. 5103 hrsz-ú dűlőút szabályozási szélességének biztosítása 

A szőlőhegyi dűlőút szélesítése a közlekedésbiztonságot javítja. Környezeti hatása nincs. 
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15. Parkerdőbe vezető távlati kerékpárút feltüntetése 

A kerékpárút feltüntetése a településszerkezeti tervben biztosítja az úton kerékpárút fejlesztését. A 

szabályozási tervben már most 12 méterre kiszabályozott út kisforgalmú célforgalmat bonyolít le. A 12 

méterben a kerékpárút elhelyezése lehetséges. Mivel új terület igénybevétellel nem jár a kerékpárút 

feltüntetése. A továbbtervezés során az útépítési tervekben kell majd figyelni a magterületbe 

ágyazottságra, és az erdő védelmére. 

16. A volt Jókai bánya környezetének felülvizsgálata 

A volt Jókai bánya déli üzemi területe zöldterületbe kerül. Az északi részén üzemelő telephely 

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe kerülésével a mai területhasználat nem változik. A hétvégi 

házas üdülőterület határának változása kedvezőbb elrendezést jelent az út mentén. Környezetre káros 

tevékenységet az övezeti besorolások nem engednek. Az üdülőterület területcserével az erdőterület nem 

károsodik, a környezeti állapotra káros hatással nem lesz. 

17. Csingervölgy városrész temetőjéhez vezető út kiszabályozása 

Meglévő út kiszabályozásának környezeti hatása nincs. A szerkezeti tervben való temető bővítést a 

külterület szabályozási tervnek való megfelelés indokolja. 

18. Padragi volt bánya területére új szabályozási terv készítése 

A padragi bánya területe zöldterületbe kerül. A közterület kijelölése a volt bánya területén kedvező 

környezeti állapotot teremt a lakóterületbe ágyazott barnamezős terület újrahasznosítása, a leromlott 

környezeti állapot felszámolása és a közpark funkció hánya miatt. 

A Környezetvédelmi Felügyelőség adatszolgáltatásként megküldte az Önkormányzat részére a 2014. évi 
előzetes tájékoztatási szakaszban, 2014. márciusában a Padrag bánya felhagyásával kapcsolatos 
dokumentumokat. A megküldött bánya felhagyás környezetvédelmi engedélye (2000.02.03.), a bánya 
megszűnésével kapcsolatos előzetes környezeti tanulmány (1999. április)), az utólagos vízszint és 
vízminőség monitoring jelentésekés és elfogadások a 2001-2007 közötti időszakban nem mutattak ki 
szennyezést a felszín alatti vizekben. A 2007. utáni vizsgálatokról nincs információnk. 

A 2000-ben kiadott környezetvédelmi engedély megállapításainak és előírásainak rövid összefoglalása: 

Padragkút 792 hrsz. szénbánya 

1. Bányakárral érintett területek a bányatelken nincsenek. A vizek minőségére káros hatást gyakorló 
anyagok, gépek és villamos berendezések kiszállítása megtörtént. 

2. A bányászati tevékenység talajra gyakorolt hatása: a talajvizsgálatok eredményei alapján 
megállapítható, hogy a talaj minőségi állapota megfelelő. A korábbi tevékenységből eredő esetleges 
szennyeződések feltárása szükséges a Bakdaru alatti gépszerelő tér és környékén (10792/11 hrsz.), a 
fáradt olaj és üzemanyag-tároló területén, a 25 m3-es üzemanyag-tároló területén. 

3. A vizekre gyakorolt hatások: a bezárás a karsztvízkészlet állapotára nem fog negatív hatást gyakorolni. A 
korábban lezajlott vízfelengedés tartós káros hatást a vízminőségre nem gyakorolt. A talajvíz 
szennyezettségére utaló analitikai eredmények nincsenek. A Padragi víz vízhozamának csökkenése a 
Lőrintei tározó tó vízmérlegében változást okoz majd, de ez a vízminőséget nem befolyásolja. 

3. A bezárással a diffúz légszennyező forrás megszűnt. 

4. A bánya megszűnésével a korábbi zajterhelés megszűnt. 

5. A bányatelek területén felszíni talajmozgások már nem várhatók. 

6. Környezetvédelmi előírások: a potenciális talajszennyező források közül a 2. pontban megnevezett 
helyeken a talaj összes szénhidrogén szennyezettségét fel kell tárni, a szennyezést le kell határolni és 
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gondoskodni kell a mentesítésről. A talaj fémszennyezettségét vizsgálni kell. Határidő: 2000.12.31. Erről 
nem kaptunk információt, hogy megtörtént-e a vizsgálat.  

A karsztvíz minőségét negyedéves gyakorisággal vizsgálni kell 2 évig és jelenteni minden év végén.  

7. A Felügyelőség megállapította, hogy a hatástanulmányban bemutatott tevékenységek környezetet 

károsító hatással nem jártak. Tartós következményekkel járó környezeti állapot változással nem kellett 

számolni. Intézkedésként előírták, hogy a talaj állapota pontosan nem ismert, ezért a potenciális 

szennyező források környezetében erre irányuló feltárások elvégzését írta elő. A főkarsztvíz szennyezése 

teljes mértékben nem kizárható, ezért minőségének rendszeres vizsgálatát írta elő. Ez 2007-ig megtörtént. 

Az engedély 5 év után lejárt. 

19. Ajka város Alkotmány utcai vásárcsarnok környezetének rendezése 

A módosítás hatására nő a vásárcsarnok körül a zöldterület aránya, mely egyértelműen pozitív irányú 
fejlesztés jelent. 

20. Városközponti tömb szabályozásának módosítása 

A városközponti tömb belsejében található szabad területek fejlesztésbe vonása az intenzívebb városi 
környezet kialakítását teszi lehetővé, mely a város szívében indokolt. Negatív környezeti hatása nincs a 
módosításnak. Értékes zöldfelületet nem érint a módosítás, mert meglévő parkoló felület igénybevételét 
jelenti. 

21. Csingervölgyi Vadaspark területén szabadidős és rekreációs terület kialakítása 

A meglévő Vadaspark területének tervben való megjelenése, és a meglévő épületek felújítása, fejlesztése 
nem jár negatív környezeti hatással. A szomszédos külterületi erdőterület igénybevétel nem érint 
erdőállományt. A különleges terület erdőterületre való kiterjesztését a telekhatárból kilógó épületrész 
indokolja, így egységessé válhat a vadaspark telke. A módosítás a város környezetminőségére káros 
hatással nem lesz. A Vadaspark fejlesztése városi érdek. 

22. Bakonygyepes-Ajkarendek városrész volt zártkerti területén lakóterület bővítés 

A már most lakóházakkal beépített területen lakóterület bővítés a terület használatában nem jelent 
változást. A szomszédos természetvédelmi területre káros hatása nincs a módosításnak. A kötelező fásítás 
a telekhatár mentén hozzájárul a szomszédos területek védelméhez. 

23. Padragkút temetőjének bővítése 

A temető bővítése termőföld igénybevétellel jár. A 4 és 5 minőségi osztályú szántó terület a helyhez 
kötöttsége miatt válik szükségessé. A termőföld védelme érdekében a szerkezeti tervben kijelölt 1,7 
hektárból most csak a 3000 m2 nagyságú A alrészletet tartalmazza a szabályozási terv javaslat temető 
területként, a maradék  1,4 hektár továbbra is Má-II övezetben marad. A módosítás a város 
környezetminőségére káros hatással nem lesz. 

24. Csingervölgy külterületi temetőjének bővítése 

A temetőbővítés helyhez kötöttség miatt csak itt valósítható meg. Az erdőterületbe ágyazottság egy 
adottsága a temetőnek. Az országos ökológiai hálózat miatt részletes felmérés szükséges a telekalakítás 
előtt a természeti környezetről, a védett fajok előfordulásáról a módosítani kívánt területsávban. 

 

A levegő védelme 

A levegő védelme szempontjából a településrendezési tervek készítése során figyelembe vettük a levegő 
védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendeletet, a légszennyezettségi 
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agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVM rendeletet, amely szerint Ajka városa a kiemelt 
jelentőségű légszennyező anyagok szerint a következő zónacsoportba tartozik: 

kéndioxid:  F 

nitrogéndioxid:  D 

szénmonoxid:  D 

szilárd:   D 

benzol:   F 

talajközeli ózon: O-I 

 

A légszennyezettségi határértékekről és helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 
szóló 4/2011.(I.14.) VM rendelet 5. számú melléklete szerint a zóna típusok: 

D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső 
vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van. 

F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 

 

A fenti meghatározások szerint a város levegőminősége szempontjából a közlekedési eredetű szennyezésnek 
meghatározó szerepe van. 

A módosítások következtében az üzemi technológiai eredetű levegőszennyezés növekedése nem várható, 
hiszen a területeken és környezetében sem lehet környezetszennyező tevékenységet folytatni. Viszont a 
tervezett közösségi célú területhasználat, az intenzívebb intézményi terület kialakítása és a lakóterület miatt 
fontos a meglévő zöldfelület megtartása és további közpark és fásítás kialakítása a kijelölt területeken. 

A közlekedési eredetű levegőszennyezés növekedése az új utcák és parkolók kiépítése esetén várható, azonban 
általában csak célforgalom lesz, átmenő forgalomra nem kell számítani. A parkolók használata is időszakos 
terület igénybevételt feltételez. 

A levegő védelmével összefüggő szabályokat a HÉSZ 28. § 1., 2., 3., 4., 5., 6. bekezdései részletesen 
tartalmazzák. A hatályos HÉSZ azonban még a védett 1 levegővédelmi kategória kibocsátási határértékeinek 
betartásához köti az építési lehetőségeket. Az időközben megváltozott jogszabályi környezet miatt ma már a 
légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 
szóló 14/2001.(V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott határértékeket kell betartani. 

 

A föld védelme 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 14. § (1) bekezdése szerint „a föld 
védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek 
természetes és átmeneti formáira, és folyamataira.” 

A csatornahálózatra való rákötés kötelezettsége a talaj szennyvíz általi szennyezését kizárja. 

Az érintett területek az ásványvagyon védelme által nem érintettek, annak ellenére, hogy bányaüzemi terület 
volt két módosítással érintett terület is. 

A területek beépítése során a termőtalaj védelme érdekében be kell tartani a környezetvédelmi törvény 16. § 
szerinti azon előírást, hogy az építés megkezdése előtt gondoskodni kell a termőréteg megfelelő 
letermeléséről és termőtalajként való felhasználásáról. 

A 10792/1 hrsz-ú ingatlanon működött üzemanyagraktár miatt a beruházás megkezdése előtt a feltételezett 
szennyezés mértékének és kiterjedésének vizsgálata javasolt. 

 

A vizek védelme 

A módosítással érintett területek vízbázis védőterületet és hidrológiai védőidomot nem érintenek. 

A tervezett beruházásoknak a felszíni és a felszín alatti vizek védelmét egyaránt biztosítaniuk kell. Ezért a 
beépítés alapfeltétele a csatornahálózatra való rákötés, amely nélkül a használatbavételi engedély nem adható 
ki. 
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A zaj elleni védelem 

A zaj elleni védelem helyi szintű szabályozását a HÉSZ 28. § 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 28. bekezdései 
már részletesen tartalmazzák. A zaj terhelési határértékeire vonatkozó jogszabály azonban időközben 
megváltozott. A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM 
rendelet határértékeit kell figyelembe venni. Ezek a határértékek összhangban vannak a HÉSZ szerinti 
zajterhelési határértékekkel. A tervezett lakóterületen, rekreációs területen és vegyes területeken technológiai 
eredetű zajterhelés nem várható, mivel zavaró hatású gazdasági funkció nem létesíthető. 

 

Fontos szabály a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-
EüM rendelet, amely kimondja, hogy a rendelet zajterhelési határértékeinek új tervezésű vagy megváltozott 
területfelhasználású területeken a meglévő közlekedési zajforrástól származó zajterhelésre is, új közlekedési 
zajforrás létesítése esetén pedig a meglévő védendő területen is teljesülniük kell. 
 

A tervezési területeken zajtól védendő területhasználat az üdülőterület, különleges temető terület, a 
zöldterület, a lakóterület és a vegyes terület. 
 

A rendelet 1. és 3. melléklete: 

Területfelhasználás 
Üzemi (kereskedelmi, szolgáltató) létesítményektől származó zaj 

terhelési határértékei: 
Nappal dB Éjjel dB 

Üdülőterület 45 35 

Falusias és kertvárosias lakóterület, 
különleges temető, zöldterület 

50 40 

Nagyvárosias lakóterület és vegyes 
terület 

55 45 

 

Területfelhasználás 

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei: 

kiszolgáló úttól, lakóúttól 

származó zajra 

Az országos közúthálózatba tartozó 
mellékúttól 

Nappal dB Éjjel dB Nappal dB Éjjel dB 
Üdülőterület 50 40 55 45 

Falusias és kertvárosias lakóterület, 
különleges temető, zöldterület 

55 45 60 50 

Nagyvárosias lakóterület és vegyes 
terület 

60 50 65 55 

 

A lakóterületen és vegyes területen rezgésvédelmi előírások a következők (5. sz. melléklet a 27/2008.(XII.3.) 
KvVM-EüM rendelethez): 

Épület, helyiség 

Az emberre ható rezgés terhelési határértékei épületekben: 

Rezgésterhelési határérték (mm/s2) 

A0 AM Amax 

Lakóépület, üdülőépület 12 100 200 

oktatási intézmények 24 20 300 

Kereskedelmi, vendéglátó épület, 
sportlétesítmény 

36 30 600 
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2.5 KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT 
Ajka város jelenlegi rendezési tervi módosítása több ponton érint közlekedésszakági területet, melyek egyike 
sem ellentétes az OTRT-vel és a megyei rendezési tervvel: 

 

  
Részlet a Veszprém megyei területrendezési terv Közlekedési hálózat tervlapból 

 

Az érintett módosítások a következők: 

 

4. módosítás: 

A tervezett kerékpárutak nyomvonalai az alábbi területeken kerülnek feltüntetésre: 

- Bódé és Csinger városrészben: a meglévő kerékpárúttól a Bartók Béla és Feketegyémánt utcán át a 
szakközépiskoláig; 

- Padragkút: a meglévő kerékpárút folytatásaként a Padragi út mentén Halimba határáig; 
- Padragkút északi része - Csinger között: a meglévő dűlőutak figyelembe vételével, a volt meddőhányón 

át vezetett nyomvonal, mely a volt zártkerteknél köt ki a 7309. j. Ajka-Pula összekötő útra (Padragi út); 
- Csinger és Parkerdő között: a Parkerdőbe vezető út mentén. 

 

A kerékpárutak osztályba sorolása „C”, „D” hálózati szerepkörű helyi hivatásforgalmi kerékpárútként kerül 
tervezésre, majd megvalósításra. A nyomvonalvezetés alapelemeként az került meghatározásra, hogy ahol 
lehet, ott gépjárműforgalmat bonyolító nyomvonal mentén, az mellett kerüljön elhelyezésre fő szempontként 
megfogalmazódva a költséghatékonyság, valamint azon tény, hogy a lakosok munkába járása, gyermekek 
iskolába járása ne a gépjárművek között történjen kerékpárral. A tervezett kerékpárutak mindegyike már 
meglévő hálózathoz csatlakozik. A kerékpárút területbiztosítása min. 3,0 m szabályozási szélességet igényel. 

A kerékpárutak tervezésekor a közvilágításról gondoskodni kell. 

 

5. módosítás:  

A csékúti temető területének bővítése érdekében 0,65 hektár nagyságú szomszédos kertes mezőgazdasági 
terület különleges terület - temető területfelhasználási egységbe kerül. A temetővel szemben lévő korlátozott 
használatú mezőgazdasági terület 0,41 hektár nagyságú területe közlekedési területbe kerül a temető 
parkolójának kialakítása céljából. 
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A csékúti temetőnek jelenleg nincs parkolója. A gépjárművek a Padragi út mentén állnak meg, mely a 7309 sz. 
Ajka-Pula összekötő út is egyben. Az onnan történő ki- és beszállás nem biztonságos. Az országos úthoz 
történő csatlakozásnál jelenleg meglévő kb. 1,0 m-es szintkülönbség legyőzését követően sík terepen kerül 
elhelyezésre a parkoló. A 4100 m2-es terület kb. 150 db merőleges parkoló kialakítását teszi lehetővé a 
hozzájuk vezető utakkal együtt. 

A temetők látogatása és megközelítése jelentős részben már szintén gépkocsival történik, így a parkolóhelyek 
kialakítását meg kell oldani. A Csékúti temetővel szemben 30 férőhelyes parkoló kialakítására is megfelelő 
nagyságú terület áll rendelkezésre. Javasolható a parkolóhelyek akár két ütemben történő kiépítése, felmérve 
a jelenlegi igényeket, és távlati bővítési lehetőséget biztosítani a feltáró út továbbépítésével. 

 

9. módosítás: Bódé városrész központi területén a különleges terület - sportterület átsorolása szükséges 
különleges terület szabadidőközpont területfelhasználási egységbe a tervezett szabadidős és rekreációs 
funkciók kialakítása céljából. A városi közösségi térhez kapcsolódóan a patak menti terület közlekedési 
területe, valamint a falusias lakóterületbe sorolt Bartók Béla út menti beépítetlen terület egy része 
zöldterületbe kerül 0,8 hektár nagyságban. 

A Hámán Kató utca folytatásaként, a Bartók Béla utcára csatlakozó hrsz-ú közlekedési terület a meglévő 
felületek szélesítésre kerül. Tervezett szélesség 12,0 m, mely megfelel a kiszolgáló út kategóriának. Területén a 
biztonságos kétirányú gépjármű közlekedésen túl a közvilágítás, vízelvezetés, közművek is elférnek. 

A Molnár Gábor utca környezetében új kiszolgáló utak kerülnek kialakításra 12,0 m szabályozási szélességgel, 
ahol a kétirányú útburkolat és annak tartozékai biztonságosan elhelyezhetők. 

 

11. módosítás: Az ajkarendeki általános iskola parkoló területének biztosítására az Ajkarendeki út túloldalán 
falusias lakóterület közlekedési területbe 0,09 hektár nagyságban. 

Az ajkarendeki általános iskola jelenleg nem rendelkezik parkolóhellyel. A gépjárművek a 73131. sz. Ajkarendek 
bekötőút mentén, a Gyepesi úton állnak meg. Egy-egy nagyobb rendezvény esetén az amúgy is szűk 
keresztmetszettel rendelkező országos úton a közlekedés balesetveszélyessé válik attól függetlenül, hogy a 
forgalma minimális. Hosszútávon nem megengedhető, hogy a parkolás, illetve a gépjárművekből történő ki- és 
beszállás ne biztonságosan történjen. 

Az ajkarendeki iskolával szemben parkoló kialakítása már nagyon időszerű. A gyerekeket többségében a szülők 
gépkocsival hozzák az iskolába, így a megállási lehetőséget biztosítani kell.  

A parkolási területet meg is kell világítani, mivel télen korán sötétedik, és a szüleik kocsijához odafutó 
gyermekek biztonsága érdekében ezt meg kell oldani. Emellett, mivel a parkolás az iskolával szemben van, így 
gyalogos átkelőhely kijelölése is szükséges, természetesen annak is megfelelő megvilágításának kell lennie. 

 

A tervezett közlekedési területen az ingatlanon jelenleg meglévő építmények elbontásra kerülnek és a közel 
900 m2-es felületen egy 40-50 helyes parkoló és a parkolóhelyeket megközelítő út kerül kialakításra. A parkoló 
és az iskola közötti útvonal biztonságos megtételéhez hosszútávon meg kell vizsgálni forgalomszabályozási 
szempontból gyalogos- átkelőhely létesítésének lehetőségét. 

 

21. módosítás: Csingervölgyi Vadaspark területén bemutató és látogató központ létrehozása 

A Vadaspark látogatóinak részére a Csingeri útról megközelíthető parkoló kerül kialakításra, melyhez a 
szabályozási tervben parkolóterület került feltüntetésre. A Vadaspark látogatói a patakon keresztül építendő új 
hídon és a vasúton, mely kisforgalmú iparvágány, áthaladva gyalogosan sétálhatnak be. A Vadaspark területére 
gépjárművel a látogatók nem mehetnek be, legfeljebb a karbantartók és a gondozók, de külön bejárattal 
megoldható az Akácos utca irányából, mely közforgalom elől elzárt útként működne. 
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Szabályozási terv javaslat 

 

Járművek elhelyezése, parkolóhely igények 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban OTÉK ) járművek elhelyezésére és parkolóhelyekre vonatkozó 42. § (2) bekezdés és a 4. sz. 
melléklet alapján – „Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő személygépkocsik 
számának megállapítása szerint. 

Ugyancsak ezen rendelet 42. § (7) bek. szerint a 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni 
várakozó-(parkoló) helyet fásítani kell. A fásítást minden megkezdett 4 db várakozó-(parkoló) hely után 1 db, 
nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros lombos fa telepítésével kell megoldani. A parkolók 
kialakítását ennek megfelelően kell megtervezni. 

Az OTÉK parkolóhelyekre vonatkozó rendelkezéseinek helyi alkalmazása céljából a korábban hatályos OTÉK 42. 
§ (11) bekezdésében adott felhatalmazás alapján Ajka Város Önkormányzatának Közgyűlése által alkotott 
rendelet hatálya kiterjed mindazokra, akik Ajka Város közigazgatási területén építményeket alakítanak ki, és 
rendeltetésszerűen használnak. A várakozóhelyek (parkolók) megépítése, továbbá azok használata és 
fenntartása a parkolási rendeletben rögzített feltételekhez köthetők. 

A 2013-tól hatályos új OTÉK előírása szerint, ha az adottságok lehetővé teszik, a (2) bekezdés szerinti 
gépjármű-várakozóhelyek (parkolók) a telekhatártól mért, legfeljebb 500 m-en belül más telken parkolóban, 
parkolóházban vagy a közterületek közlekedésre szánt területe egy részének, illetve a közforgalom céljára 
átadott magánút egy részének felhasználásával kialakíthatók. 

A városban több kisebb temetőkert is létrejött azáltal, hogy Ajka városa több kisebb falu egyesítése által jött 
létre. Az egyes városrészek viszont ragaszkodtak a saját közösségük és vallásuk szerinti temetők 
fenntartásához, így a viszonylag kisebb temetők számára külön parkolási helyek kiépítése nem indokolt, mert 
az alkalmankénti oda látogatók a temetők saját területén belül a gépkocsikkal le tudnak parkolni.  

Ettől eltérő csak a városi köztemető, ahol szintén meg kell oldani nagyobb parkoló terület kialakítását. Jelenleg 
a közeli kis forgalmú lakóutcákban még le tudnak alkalmanként állni, de a megfelelő megoldás kialakítása 
indokolt. 

Tekintettel a közcélú területhasználatra, fontos, hogy a telkeken az OTÉK 7. sz. melléklete szerint számított 
kerékpár elhelyezése biztosítva legyen. 
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2.6 KÖZMŰVESÍTÉS 
A belterületen fekvő tervezési területek teljes közművel ellátottak. A város egész területén kiépült a 
szennyvízcsatorna-hálózat. A tervezési területeken szolgalmi joggal több közművezeték is található. 

A gázellátást középnyomású gázvezeték biztosítja. Az elektromos hálózat a belterületen rendelkezésre áll, a 
minimális külterületi igénybevétel, beépítésre szánt terület kijelölése nem jár hálózatbővítéssel. 

A vízellátást a víz gerincvezeték látja el (500 mm alatti átmérőjű). A hálózat kiegészítését javasoljuk a 
közterületek nyomvonalában az új üdülőterület és lakóterület ellátása céljából. 

A vízelvezetést nyílt árok biztosítja a városközponton kívüli közterületeken, valamint a volt bányaüzem 
területén is. Javasoljuk a tervezett kiszolgáló utaknál is biztosítani a vízelvezetést nyílt árokkal. 

A módosítással fellépő többlet igényeket a már meglévő közművek biztosítani tudják, a szükséges kapacitások 
rendelkezésre állnak. 

 

2.7 HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT 
Hírközlési létesítmények, vezetékek stb. elhelyezésére vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzat módosítása és 
módosított szabályozási terv kiegészítése nem szükséges. A módosítások általában meglévő beépített 
területeket és kismértékben külterületet érintenek. Szakági tervező bevonását nem tartottuk szükségesnek, 
mivel új hálózat tervezése nem volt szükséges. A hírközlési berendezések elhelyezése, fenntartása során a 
2003. évi C. törvény és a 29/1999. (X.6.) KHVM rendelet betartandók. 

A településrészeken a vezetékes és vezeték nélküli hírközlési szolgáltatások hálózatai rendelkezésre állnak. A 
fejlesztési területeken a telefon, informatikai és egyéb hálózatokat földalatti kialakítással kell megépíteni a 
szolgáltatókkal való megegyezés alapján. 

2.8 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 
Előzmények 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény Örökségvédelmi Hatástanulmányra vonatkozó 
előírásai a hatályos településrendezési eszközök készítése óta több alkalommal is változtak. A tv. korábbi 
Örökségvédelmi Hatástanulmányra vonatkozó 66. §-át hatályon kívül helyezte a 2014. évi CVI. törvény 81. § (1) 
d). pontja, Hatálytalan: 2015. I. 1-től. Ugyanakkor új előírásként beiktatta az Örökségvédelmi 
Hatástanulmányra vonatkozó előírásokat ugyanaz a 2014. évi CVI. törvény 71. §. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
Eszerint: 

„85/A. §(1) Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési koncepciójának 
kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont 
területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá 
vont területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az Étv. 8. § (2) 
bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés 
alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett. 

 (2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell meghatározni az 
örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és településrendezési eszközöket.” 

 
Az előírás alapján a Településfejlesztési koncepcióhoz szükséges elkészíteni az Örökségvédelmi 
Hatástanulmányt. 
A jelenleg tervezett változás a 2003-ban elfogadott településfejlesztési koncepció megváltoztatásával nem 
jár, a településszerkezet sem változik. 

Az előzetes tájékoztató szakaszban beérkezett a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ előzetes véleménye és tudományos adatszolgáltatása, mely utóbbit figyelembe 
vettünk, azaz a régészeti lelőhelyeket a módosított területekre aktualizáltuk. Az előzetes véleményben a 
véleményező teljes körű hatástanulmányt tartana szükségesnek, azonban a jelen munka csak részterületek 
módosítására vonatkozik. A hatályos településrendezési eszközök aktualizálása is csak az önkormányzati 
határozattal megjelölt területekre vonatkozhat. Hamarosan Ajka Város önkormányzata is neki kezd a város 
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teljes körű felülvizsgálatához, így ahhoz kötelezően elkészül az Örökségvédelmi Hatástanulmány. Az elmúlt 
években Ajkán nem készült Örökségvédelmi Hatástanulmány, így annak elkészítése időszerű, addig csak a 
módosításokra vonatkozóan készülhet el az örökségvédelmi hatáselemzés. 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya által 
kiadott előzetes véleménye a 4. 9. 15. (jelen anyagban 14-es) és 27-es (jelen anyagban 24-es) jelű 
módosítással érintett területre említ régészeti lelőhely érintettségét, melyet figyelembe kell venni. 

A véleményező megállapítja, hogy az előzetes tájékoztatásban szereplő leírások alapján a módosítások 
örökségvédelmi szempontból elfogadhatóak, örökségvédelmi érdekeket nem sértenek. A terv elfogadása 
ellen kifogást nem emelnek. 

 

A változások örökségvédelmi hatását a változás által megkövetelt mértékben, értelemszerű mélységben 
mutatjuk be. 

2. Jogszabályi környezet 

Ajka Város hatályos Helyi Építési Szabályzata a régészeti területekre vonatkozóan az alábbi előírást 
tartalmazza:  

„3.§ /12/ A Szabályozási Terven jelölt régészeti lelőhelyek területén építési munkák során előzetesen a 
Veszprém megyei Múzeumi Igazgatóság Laczkó Dezső Múzeum állásfoglalását ill. régészeti szakhatósági 
hozzájárulását meg kell kérni. A kivitelezések során a földmunkák előtt a régészeti felügyeletet 
biztosítani kell.” 

 

Az országosan védett épületekre vonatkozóan:  

„26.§ /1/ Az országos védelem alatt álló művi, táji és természeti értékek kezelésére, megőrzésére 
vonatkozóan a hatályos országos rendelkezések irányadók.” 

 

Ezeken kívül más előírás megfogalmazása a HÉSZ-ben nem indokolt, hiszen a 2001 évi LXIV. sz. törvény 
előírásai amúgy is vonatkoznak a régészeti területtel érintett telkekre. Más kérdés a fenti előírások korrekciója, 
mely szükséges lehet ugyan, ugyanakkor a város tervezi a Településrendezési eszközök teljes felülvizsgálatát is 
hamarosan elindítani, akkor úgyis új HÉSZ készül. 

 A régészeti lelőhelyek jegyzékét és a műemlékek felsorolását a HÉSZ nem tartalmazza, azonban a 
felülvizsgálatnál az új HÉSZ-be beiktatható Függelékbe. 

 

A régészeti lelőhelyekre vonatkozóan a 2001. évi LXIV. törvény az alábbiakat mondja ki: 

„19. §(1) A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon kitermelését is 
(a továbbiakban együtt: fejlesztések, beruházások), a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban 
meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. 

 (2) A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.” 
„22. § (1) A nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén 

megelőző régészeti feltárást kell végezni.” 

 

A beruházások kivitelezésekor előkerülő régészeti leletek esetén a kulturális örökség védelméről szóló 2001 
évi LXIV. sz. törvény szerint kell eljárni. 

3. Vizsgálat 

A jelen módosítással érintett területek műemlékeket és műemléki környezetet nem érintenek. A régészeti 
lelőhellyel érintett módosítások (4, 9, 14, 24) vizsgálata az Alátámasztó munkarész 2.1 fejezetében 
részletezett.  
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4. Változtatási szándékok 

 Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás 

A változtatási szándékok szintén a fent említett módosítások részletes leírásánál találhatók meg. 

5. Várható hatások: 

Történeti településhálózati következmények, a településkép feltárulásának változásai 

4-es módosítás – kerékpárutak feltüntetése. A már elkészült tervek alapján kerülnek beillesztésre a 
kerékpárutak, melyek a településhálózatra nincsenek hatással, a településképet nem befolyásolják. 

9-es módosítás – Csékúton sport és szabadidőközpont kialakítás. A telekszerkezeten látható, hogy a 
megvalósítás inkább hosszútávú, hiszen a terület kialakításához sok telket kell megvásárolni, kisajátítania az 
önkormányzatnak. A kialakult lakóterület telkeinek hátsó részeit összevonva szabadidő és rekreációs övezet 
kialakítása lehetővé teszi a különféle programok és rendezvények lebonyolítását. 

14-es módosítás – a Hajnalcsillag utca végének rendezése. Itt az utca végének kiépítése megtörtént. A valós 
állapotnak megfelelően szükséges a szabályozási terv korrekciója, tehát itt igazából módosítás nem történik. 

24-es módosítás – a Csingeri temető bővítése. Az adatszolgáltatás alapján magát a temetőt nem érinti 
lelőhely, viszont a temetőt magába foglaló erdő területén, a temetőtől kb. 100 m-re található a Töröktető-
Cservár nevű kiemelten védett lelőhely. A temető esetleges távlati bővítése – az illetékes természetvédelmi, 
környezetvédelmi, erdészeti véleményezők véleménye alapján lehetséges. A temetőbővítés sem a 
településhálózatra, sem a településkép feltárulkozására nincs hatással. 

6. Régészeti emlékek feltárhatósága, megmaradása, bemutathatósága 

A módosítások közül csak a 4-es módosítás, azaz a kerékpárutak kivitelezése járhat a régészeti lelőhelyek 
megbolygatásával, melynél a 2001. évi LXIV. Törvény előírásai szerint kell eljárni. 

Települési értékleltár és értékvédelmi terv a településrendezési tervek 2016-ra tervezett felülvizsgálatánál és 
teljeskörű átdolgozásánál készül. 

 

7. Összefoglaló 

Jelen településrendezési tervi módosítások műemléket, illetve műemléki környezetet nem érintenek. A 
módosítások közül 3-at érint módosítás, azonban a módosítások jellegéből adódó változások örökségvédelmi 
szempontból és a településkép feltárulása szempontjából nem jelentősek. 

 

8. Nyilatkozat 

Alulírott Koszorú Lajos az alábbiakról nyilatkozom: 

A hatástanulmány a kulturális örökség védelméről szóló, 2001. évi LXIV. törvény 85/A. §-nak megfelelően, és a 
39/2015. (III.11.) Kormányrendelet szerint, a módosítás által indokolt tartalommal készült. 

Örökségvédelmi hatástanulmány készítésére a 439/2015. (III.11.) Kormányrendelet 69. §-a alapján jogosult 
vagyok. 

 

 

  ........................................  
  Koszorú Lajos sk. 
 vezető településtervező – TT/1É 01-1346 
 építész vezető tervező – É01-1346 
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2.9 MELLÉKLETEK 

2.9.1 Előzetes tájékoztatási szakasz véleményeinek összefoglaló táblázata 

ÁLLAMIGAZGATÁSI 
SZERVEK 

RÉSZT 
KÍVÁN 
VENNI 

MEGJEGYZÉSEK 

IGEN NEM 

1 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal,  
Építésügyi Hivatal 
(állami főépítészi 
hatáskör) 

X  

Előzetes véleménye 2015. június 4-én érkezett meg az 
önkormányzatra, azonban a véleményezési anyag ekkora már 
elkészült és postázásra került. 
 
Kéri, hogy a hatályos településrendezési eszközöket az 
önkormányzat megküldje hiteles másolatként, papír alapon és 
elektronikus formában is. 
1. számú módosítás: javasolja, hogy a temető és a szomszédos 
lakóterületek közös határán védőfásítás kerüljön kijelölésre. Ez 
vonatkozzon az 5., 7., 26. és 27. számú módosításokra is. 
8. számú módosítás: szakmailag nem támogatja a falusias 
lakóterület mellett a 7,5 m-es építménymagasságot és az 50%-
os beépítettséget. 
12. számú módosítás: ingatlan beépítésre nem szánt 
közlekedési területbe való átsorolása esetén a szerkezeti terv 
módosítása is szükséges. 
21. számú módosítás: OTÉK 2012. augusztus 6-ai állapotának 
figyelembe vételével nem készíthető új építési szabályozás és 
szabályozási terv. Amennyiben az Eljr. követelményei alapján 
kívánja az önkormányzat a szabályozást elkészíteni, akkor 
külön eljárásban, és az új jogszabályi követelményeknek 
megfelelően van lehetőség rá, jelen eljárás keretében nem, 
kérem törölni. 
24. számú módosítás: erdő megszüntetése esetén figyelemmel 
kell lenni az OTrT vonatkozó előírásaira, az Országos 
Erdőadattár Állomány tartalmára, és be kell sezrezni az 
erdészeti hatóság hozzájárulását. 
Többi módosítással kapcsolatban nincs előzetes kifogása. A 
továbbiakban tájékoztat, hogy mely jogszabályokat kell 
figyelembe venni. 
 
Papír és digitális formában is kéri a dokumentációt. 
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2 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főosztálya 

X  

Tájékoztat, hogy a 2. számú módosítás érinti az ökológiai 
hálózat folyosó területét, továbbá a 18., 19., 27. számú 
módosítások pedig érintik az ökológiai hálózat magterület 
övezetét. 
A 18. számú módosítással kapcsolatban felhívja a figyelmet az 
OTrT. 17.§ (4) bekezdésére. 
A 19. számú módosítás esetében, a beépítésre szánt 
területként való szabályozást táj és természetvédelmi 
szempontból nem támogatja, mert az OTrT előírásaival (OTrT 
17.§ (1) bekezdése) ellentétes. A Jókai bánya területe a Kab-
hegy elnevezésű Natura 2000 kiemelt jelentőségű természet-
megőrzési területtel határos. A beépítésre szánt területként 
történő szabályozás további, újonnan megjelenő beépítési 
igényeket gerjeszthet, amely a Natura 2000 terület 
lehatárolásának és fenntartásának céljait veszélyeztetheti. 
A 27. számú módosítással kapcsolatban javasolja a 
természetvédelmi kezelő Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság szakvéleményének megkérését, hogy a tervezett 
temetőbővítéssel érintett területsávon közösségi jelentőségű 
vagy védett fajok egyedei előfordulnak-e. 
Felhívja a figyelmet a biológiai aktivitásérték számítás 
szükségességére. 
Tájékoztat, hogy a 21. számú módosítással kapcsolatos, 
rendelkezésre álló adatokat a jogelőd hatóság a korábbi 
véleményeiben megadta. 
Az Önkormányzat az előzetes tájékoztatási dokumentációban 
foglalt döntése szerint a környezeti hatásvizsgálat 
lefolytatását egyik módosítás esetében sem tartja 
szükségesnek, döntését azonban nem indokolta, kéri ennek 
pótlását a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 2. mellékletének 
tartalmi követelményei szerint. 
 
Elektronikus és papír formában is kéri a tervdokumentációt. 

3 
Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park 
Igazgatóság 

X  

Felsorolja, hogy a tervezett módosítások során mely 
jogszabályokat kell figyelembe venni. Tájékoztat (térképi 
melléklettel együtt), hogy a település közigazgatási területének 
egy része a Nemzeti Ökológiai Hálózat és a Tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület övezetébe tartozik, 
illetve kijelölt Natura 2000 terület, továbbá a település 
területén helyezkedik el a Bakonygyepesi zergebogláros 
megnevezésű 24 ha kiterjedésű természetvédelmi terület. 
Tájékoztat a ökológiai hálózat részét képező magterületről, az 
ökológiai folyosóról, a puffer területről és a Tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület övezetéről. 

4 

Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
(területi vízvédelmi 
hatóság) 

  Nem érkezett vélemény. 
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5 

Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
(területi vízügyi 
hatóság) 

  Nem érkezett vélemény. 

6 

Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
(tűzvédelem, polgári 
védelem) 

X  

Kéri a Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki 
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának Bányászati 
Osztályának az eljárásba történő bevonását. Tájékoztat, hogy 
a  vizsgált módosítások nem érintik a veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzemek övezeteit. Felhívja a figyelmet a 
településrendezési tervmódosítás kiegészítésére az 
alábbiakkal: 
- A Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek környezetében 
kijelölt veszélyességi övezeteket jól láthatóan fel kell tüntetni 
cégenként. 
- A veszélyességi anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 7. 
melléklet 2. pontjának rendelkezéseit a településrendezési 
eszközökben is kéri megjeleníteni.  
Tájékoztat, mely jogszabályokat kell figyelembe venni 
katasztrófavédelmi, -tűzvédelmi, polgári védelmi, 
iparbiztonsági szempontból. Külön kiemeli a 2015. március 5-
től hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. 
(XII.5.) BM rendelet előírásainak betartását. 
 
A dokumentációra elektronikus (CD) formában tart igényt. 

7 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Népegészségügyi 
Főosztálya 

 X 
A településrendezési eszközök részleges módosításával 
kapcsolatban kifogást nem emel. 

8 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Útügyi, 
Vasúti és Hajózási 
Hivatal 

X  

Felsorolja, hogy a módosítások során milyen jogszabályokat 
kell figyelembe venni, illetve milyen Útügyi Műszaki 
Előírásoknak kell megfelelni. Felhívja a figyelmet, hogy 
keresztmetszeti méretezést azon meglévő utak esetében is el 
kell végezni, melyeket magasabb kategóriába sorolódnak vagy 
új funkciókkal bővülnek. Idézi az 1988. évi tv. (Kkt.) 42/A.§ (1) 
bekezdését, a 12.§ (3) bekezdését. 

9 
Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Légügyi 
Hivatal 

 X A településrendezési terv módosításához hozzájárul. 

10 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Közlekedési 
Felügyelősége 

 X 

Hatáskör hiányában továbbította az illetékes Nemzeti 
Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Út- és 
Hídügyi Főosztály Engedélyezési és Forgalomszabályozási 
Osztályának. 
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11 

Forster Gyula 
Nemzeti 
Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási 
Központ 

 X 

Adatszolgáltatást adott a régészeti lelőhelyek és műemlékekről. 
Kéri a javaslatok kidolgozása során ezen értékek figyelembe 
vételét. Felhívja a figyelmet a településrendezési eszközök 
aktualizálására az általuk nyújtott adatszolgáltatás alapján. 
Véleménye szerint elkészítendő az országos és helyi védelmet 
egyaránt feltüntető értéktérkép, valamint az értékvédelmi 
helyzetfeltáró, helyzetelemző, helyzetértékelő munkarészek. A 
védett ingatlanok térképi megjelenítését, a területi lehatárolás 
módját, a szöveges utalásokat a javaslat munkaközi állapotában 
a Veszprémi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatalával egyeztetni szükséges. Felhívja a figyelmet a Kötv., 
valamint a Kr. 2. előírásaira. Környezeti vizsgálat elkészítését 
nem tartja szükségesnek. Megjegyzi, hogy a történeti települési 
terület övezet előírásait nem kell alkalmazni. 

12 

VMKH Veszprémi 
Járási Hivatal Járási 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Hivatala 

X  

Tájékoztat, hogy a 4., 9., 15., 27. számú módosítással érintett 
területeken régészeti lelőhelyek találhatóak. A terv elfogadása 
ellen kifogást nem emel. 
 
Papír alapú dokumentációt kér. 

13 
Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Földhivatali osztály 

X  

Tájékoztat, hogy az alábbi módosítások érintenek termőföldet: 
4., 5., 6., 7., 9., 16., 25., 27. Idézi a Tfvt 6/B.§ (1), (2) és (3) 
bekezdését, illetve a 10.§ (1) és (2) bekezdését. 
 
A tervdokumentációt  egy példányban kéri. 

14 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Földművelésügyi és 
Erdőgazdálkodási 
Főosztály 

X  

A 4., 18., 24. és 27. módosítások erdő igénybevétellel járnak. 
Ezek esetében figyelembe kell venni a 2009. évi XXXVII. Tv. 78.§ 
(2) bekezdését és a 77.§ b) pontját, illetve a 40.§ (3) és 41.§ (1) 
bekezdését. Tájékoztat, hogy a 10., 16., 19., 20. és 25. 
módosításoknál a felsorolt ingatlanoknál fásítás található: 10. - 
2628/21 és 0111/3 hrsz., 16. - 5103 hrsz., 19. - 0190 hrsz., 20. - 
2126 hrsz., 25. - 0358 c hrsz. Amennyiben ezeknél a 
módosításoknál a kivitelezési munkálatok során az Adattárban 
nem szereplő külterületi ingatlanon található, az erdészeti 
hatóság hatáskörébe tartozó fa vagy faállomány kitermelése 
szükséges, akkor Evt. 70.§ (2) bekezdését kell figyelembe venni. 
A többi módosítással kapcsolatban kifogást nem emel. 
Környezeti vizsgálat lefolytatását és környezeti értékelés 
készítését nem tartja szükségesnek. 
 
Elektronikus formában kéri a dokumentációt. 

15 
Honvédelmi 
Minisztérium 
Hatósági Hivatal 

X  

Felhívja a figyelmet arra, hogy a módosítások több olyan 
területet is érinthetnek, mely  Ajka közigazgatási területén belül 
kiemelt honvédelmi terület, illetve honvédelmi terület 
övezetébe tartozó ingatlanokat érinthet. Az érintettség 
megállapítására részletesebb tervekre van szüksége. Felsorolja 
mely ingatlanok tartoznak a honvédelmi terület övezetébe. 
 
Elektronikus formában kéri a tervdokumentációt. 

16 

Veszprém Megyei 
Rendőr-
főkapitányság 
Rendészeti 
Igazgatóság 

 X 
A településre vonatkozóan követelményük, ehhez kapcsolódó 
elvárásuk a településrendezési terv módosítása ügyében nincs. 
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17 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Műszaki 
Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi 
Főosztály, 
Bányászati Osztály 

  Nem érkezett vélemény. 

18 
Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

X  

Tájékoztat, hogy a www.nmhh.hu weboldalon megtalálható a 
nyilvántartás az elektronikus hírközlési szolgáltatókról és 
szolgáltatásokról. Kéri a módosítás során figyelembe venni a 
2003. évi C. tv. 94.§ (1) bekezdését, a 2012. évi CLIX. Tv. 31.§ (1) 
bekezdését, a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 26.§ (1) 
bekezdését, a 14/2013. (IX.25.) NMHH rendeletet, továbbá a 
8/2012. (I.26.) NMHH rendeletet. Indokoltnak tartja, hogy az 
érintett hírközlési szolgáltatók az előkészítésben részt vegyenek. 
Kéri az elektronikus hírközlési építmények elhelyezését taglaló 
munkarész elkészítése során figyelembe venni a 14/2013. (IX. 
25.) NMHH rendelet 18.§ f₎ g₎ pontját, a 26.§-t és a 4. 
mellékletében foglaltakat. 

19 
Veszprém Megyei 
Önkormányzat X  

Az ismertetett változtatási szándékokkal szemben elvi kifogást 
nem emelnek. Kéri figyelembe venni a Veszprém Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének 5/2001. (II.8.) rendeletével 
módosított Veszprém Megye Területrendezési Tervéről szóló 
5/2005. (V. 27.) önkormányzati rendeletét, továbbá a Veszprém 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  15/2011. (II.24.) MÖK 
határozatát. Felhívja a figyelmet arra, hogy az Országos 
Területrendezési Terv 2003. évi XXVI. törvény 2014. január 1-jén 
hatályba lépett módosítása a megyei területrendezési terveket 
érintő, a településrendezési eszközök készítésénél, 
módosításánál figyelembeveendő átmeneti rendelkezéseket 
tartalmaz. 
 
Elektronikus adathordozón kéri a tervdokumentációt . 

20 
Magyarpolány 
Község 
Önkormányzata 

  Nem érkezett vélemény. 

21 
Kislőd Község 
Önkormányzata 

  Nem érkezett vélemény. 

22 
Úrkút Község 
Önkormányzata 

 X Észrevételt nem tesz. 

23 
Nagyvázsony Község 
Önkormányzata X  

Kifogást és észrevételt nem tesz a településrendezési terv 
módosításaival kapcsolatban. 
 
Elektronikus adathordozón kéri a dokumentációt. 

24 
Öcs Község 
Önkormányzata 

  Nem érkezett vélemény. 
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25 
Halimba Község 
önkormányzata 

  Nem érkezett vélemény. 

26 
Kolontár Község 
Önkormányzata 

  Nem érkezett vélemény. 

27 
Devecser Község 
Önkormányzat 

  Nem érkezett vélemény. 

28 
Nemzeti 
Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. 

  Nem érkezett vélemény. 

29 
Magyar Közút Kht. 
Veszprém Megyei 
Területi Igazgatóság 

 X 

Tervezett módosítások ellen közútkezelői kifogásuk nincs. 
Közútkezelői érdekeiket nem érinti. Tájékoztat, hogy az 
országos közúthálózat fejlesztésére vonatkozóan a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ jogosult 
nyilatkozni. Egyeztetési eljárásban csak országos közút 
érintettség esetében kíván részt venni. 

30 
Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ 

 X 

Tájékoztat, hogy ismereteik szerint középtávon a térségben az 
országos közúthálózatot érintő fejlesztési jellegű beavatkozás 
nem tervezett, nagy távban az M8 gyorsforgalmi út 
megvalósítása szerepel. 
A 27. számú módosítással kapcsolatban szakmai ellenvetéssel 
nem élnek. 
Kéri figyelembe venni a 253/1997. (XII.20.) 
Kormányrendeletet, valamint az ÚT 2-1.218:2003 Útügyi 
műszaki előírást és az 1988. évi I. tv. vonatkozó 
rendelkezéseit. Felhívja a figyelmet, hogy mikor van szükség 
közút kezelőjének hozzájárulására. 
 
Az elfogadott rendezési tervről visszajelzést és elérhetőséget 
kér. 

31 MÁV Zrt. X 
 

A módosítások ellen vasútfejlesztési és ingatlangazdálkodási 
szempontból kifogást nem emel. 
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2.9.2 Véleményezési szakasz véleményeinek összefoglaló táblázata 

SZERVEZET 
MEGNEVEZÉSE 

RÉSZT 
KÍVÁN 
VENNI 

VÉLEMÉNY VÁLASZ 

IGEN NEM 

1 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Építésügyi Hatóság 
Oktatási és 
Törvényességi 
Felügyeleti 
Főosztály 

  

Közbenső véleménye 2015. 
július 24-én érkezett meg az 
önkormányzatra, azonban a 
Képviselő-testület a 
véleményezési szakaszt a 
136/2015 (VII.22.) Kt. 
határozattal lezárta. 

Lásd a 2.9.3 Állami főépítész 
vélemény és tervezői válasz 
fejezetben. 

2 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főosztálya 

X  

Kifogást nem emel. 
 
A bakonygyepes-ajkarendeki 
városrész lakóterület bővítése 
során az országosan védett 
Bakponygyepesi Zergebogláros 
TT védelme miatt a lakóterület 
határán beültetési 
kötelezettségű terület 
kijelölését, őshonos fajok 
alkalmazásával fasor, 
többszintes növényállomány 
telepítését tartja szükségesnek, 
melyet a HÉSZ-ben is kér 
feltüntetni. 

A Bakonygyepesi Zergebogláros 
TT területe a 12 méter széles 
kiszabályozott úttal határos. 
A természetvédelmi terület 
közelségére való tekintettel a 
feltáró út és környezete 
pufferzónaként kerül 
kialakításra, melynek leírását és 
keresztmetszetét az 
alátámasztó munkrész 2.1.22. 
fejezete tartalmazza. A zónában 
meghatározásra kerül kötelező 
fasor, füvesített szikkasztó árok, 
valamint be nem építhető 
telekrész többszintes 
növényállománnyal. 

3 
Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park 
Igazgatóság 

  Nem érkezett vélemény.  

4 
Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

X  

Kifogást nem emel. 
 
Elektronikus formában kéri a 
dokumentációt. 

Választ nem igényel. 

5 

Nemzeti 
Közlekedési 
Hatóság Útügyi, 
Vasúti és Hajózási 
Hivatala 

X  Kifogást nem emel. Választ nem igényel. 

6 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Veszprémi Járási 
Hivatal 

Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Osztály 

X  

Kifogást nem emel. 
 
Tájékoztat, hogy a 4.; 8.; 13.; 
15. és 20. módosítás érint 
régészeti lelőhelyet. 

Választ nem igényel. 
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7 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Földhivatali 
főosztály 

X  

Kifogást nem emel. 
 
Egy példányt kér az elfogadott 
tervdokumentációból. 

Választ nem igényel. 

8 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal  

Földművelésügyi 
és 
Erdőgazdálkodási 
Főosztály 

X  

Kifogást nem emel. 
 
Tájékoztat, hogy a 4.; 15.; 16.; 
21. és 24. módosítások 
érintenek erdőterületet és 
ezekkel kapcsolatban milyen 
esetben szükséges erdő 
igénybevételi engedélyezési 
eljárást lefolytatni és engedélyt 
kérni. Ha fakitermelés is 
szükségessé válik, akkor jogerős 
erdőterv módosító határozatot 
kell beszerezni, majd előzetes 
bejelentés szükséges az 
erdészeti hatóságnál. A 9.; 14.; 
16. és 17. módosítások 
esetében, amennyiben 
fakitermelés szükséges, akkor 
fásításban tervezett 
fakitermelés bejelentés 
szükséges. 
Elektronikus formában kéri a 
dokumentációt. 

Választ nem igényel, 
tájékoztatása nem érinti a 
településrendezési eszközök 
jóváhagyását. 

9 
Honvédelmi 
Minisztérium 
Hatósági Hivatal 

X  Kifogást nem emel. Választ nem igényel. 

10 
Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

X  

Kifogást nem emel. 
 
Kéri figyelembe venni a 
393/2012. (XII.20.) Korm. 
Rendelet 1.sz. mellékletében 
meghatározottakat, 
amennyiben a műemlék 
épületén és a hozzá tartozó 
telek területén, illetve 
műemléki környezet területén 
építési tevékenységet kívánnak 
folytatni. 

Választ nem igényel, 
tájékoztatása nem érinti a 
településrendezési eszközök 
jóváhagyását. 

11 
Veszprém Megyei 
Önkormányzat X  

Kifogást nem emel. 
 
A tervdokumentációt 
elektronikus formában kéri. 

Választ nem igényel. 

12 
Nagyvázsony 
Község 
Önkormányzata 

  Nem érkezett vélemény.  
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13 

Magyar Közút Kht. 
Veszprém Megyei 
Területi 
Igazgatóság 

 X 

Kifogást nem emel. 
 
A tervezett módosításokhoz 
hozzájárul. Abban az esetben 
kíván a továbbiakban részt 
venni, amennyiben országos 
közutat érint az egyeztetési 
munkafázist. 

Ajka város településrendezési 
eszközeinek a módosítása nem 
érint országos közutat. 

14 MÁV Zrt.   Nem érkezett vélemény.  
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2.9.3 Állami Főépítészi vélemény és tervezői válasz 
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2.9.4 Határozatok, jegyzőkönyv 
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2.9.5 Előzetes tájékoztatási szakasz véleményei 

























































 

 

 
Schwartz Béla Ajka polgármestere 
email: varosepites@hivatal.ajka.hu 
  
Tisztelt Polgármester Úr! 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § szerinti megkeresésére a régészeti lelőhely és 
a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes 
szabályairól szóló 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet 6. § (1) bekezdése alapján Ajka teljes 
közigazgatási területére kiadom  
 

a tudományos adatszolgáltatást és az előzetes állásfoglalást 
 
amelyek a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (Forster 
Központ) által vezetett, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 
71. § (1) bekezdése szerinti központi, közhiteles hatósági nyilvántartás, valamint a Forster 
Központról szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének megfelelő 
tudományos adatbázis alapján készültek.  
 
Budapest, 2015. május 06. 

Tisztelettel: 
 
 

P.H 

……………………..…………. 
Dr. Velladics Márta 

a Nyilvántartási Iroda vezetője 
 

értesülnek: 
- címzett 
- tájékoztatásul: Veszprémi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 

epitesugy@veszprem.vemkh.hu 
- irattár 

 
 
 

Iktatószám: 601/564-2/2015 
Ügyintéző: Albert Ágnes 
Telefon: +36-30-822-88-67 
e-mail: agnes.albert@forsterkozpont.hu 
Hiv.szám: 6/314/2015 

 

Tárgy: Ajka településrendezési eszközeinek módosítása 
városszerte több terület vonatkozásában 
 
Melléklet: tudományos adatszolgáltatás és előzetes 
állásfoglalás 
 



 

 

ELŐZETES ÁLLÁSFOGLALÁS 

 
Ajka Város Önkormányzata a hatályos településrendezési eszközök több területegységet 
érintő módosítása előkészítéséhez előzetes állásfoglalást és adatszolgáltatást igényelt a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet (Kr. 1) 37. § alapján. 
 
A döntés előkészítő javaslatban érvényesítendő örökségvédelmi szempontok a Forster Gyula 
Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (Forster Központ) által vezetett, a 
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 71. § (1) szerinti 
központi, közhiteles hatósági nyilvántartás, valamint a Forster Központról szóló 199/2014. 
(VIII. 1.) kormányrendelet 5. § (1) szerinti tudományos adatbázis alapján a következők: 

I. Ajka kül- és belterülete mind régészeti, mind műemléki szempontból értékes 
(lásd: adatszolgáltatás), a kulturális örökség szempontjából az ország kiemelten 
jelentős települése. A kulturális örökség sérülékeny, meg nem újuló erőforrás, 
annak minden egyes eleme feltétlenül megóvandó, így az értékvédelmet a 
javaslatok kidolgozása során prioritásként kezelje az előkészítő. 

II. Az adatszolgáltatás alapján a hatályos településrendezési eszközöket aktualizálni 
szükséges. A védett elemek információi a jóváhagyásra kerülő anyagban 
tájékoztató adatként szerepeljenek, mivel a védelemről miniszteri rendelet 
intézkedik. Az elektronikusan továbbított szolgáltatás a település teljes 
közigazgatási területére vonatkozóan tartalmazza a védett ingatlanok adatait, a 
régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 
39/2015. (III. 11.) kormányrendelet (Kr.2.) 29. § (3) bekezdése alapján műemléki 
környezetnek tekintett területekkel együtt. 

 
III. Elkészítendő az országos és a helyi védelmet egyaránt feltüntető értéktérkép, 

valamint az értékvédelmi helyzetfeltáró, helyzetelemző, helyzetértékelő 
munkarészek a Kr.1. vonatkozó mellékleteiben részletezett tartalommal. A 
megalapozó munkarészeket értelemszerűen az e témában az elmúlt 10 éven belül 
korábban dokumentált örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítéseként is el 
lehet készíteni. A korábbiak aktualizálásával készülő örökségvédelmi alátámasztó 
munkarészeket a véleményezéshez – a változások követhetősége érdekében – a 
korábban készült örökségvédelmi hatástanulmánnyal együtt szükséges 
dokumentálni. 

 



 

 

IV. A védett ingatlanok térképi megjelenítését, a területi lehatárolás módját, a 
szöveges utalásokat a javaslat munkaközi állapotában a Veszprémi Járási Hivatal 
Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalával egyeztetni szükséges. 

 
V. A településrendezési eszközök vegyék figyelembe a Kötv., valamint a Kr.2. 

előírásait, különös tekintettel ez utóbbi 4. § (3) bekezdésére, amely szerint a 
földmunkával járó beruházásokkal a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet, a 
nyilvántartott tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyet és az eredeti 
összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül 
megőrzendő régészeti emléket el kell kerülni. A Kötv. 13. § (1) értelmében 
védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen nem lehet olyan tevékenységet 
folytatni, amely a lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti. A 
Kr.2. 40. § (1) bekezdése értelmében a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen 
a hatóság örökségvédelmi engedélye szükséges: 

 
a. minden 30 centiméter mélységet meghaladó földmunkához, 

tereprendezéshez, valamint depó, feltöltés, töltés létesítéséhez 
b. régészeti emlék megóvási, konzerválási munkálataihoz 
 

A hatóság az  engedélyt megtagadja, amennyiben a  tervezett tevékenység 
következtében a  lelőhely megsemmisülne, illetve a kiemelten védett régészeti 
lelőhely érintettsége esetén örökségvédelmi hatástanulmány készítését írhatja elő.  

VI. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 
sz. Kormányrendelet 1. § (3) bekezdés a) pontjára hivatkozva jelzem, hogy a 
jelen településrendezési eljárásban az örökségvédelem részéről külön környezeti 
vizsgálat elkészítése nem szükséges.  

 
VII. A történeti települési terület övezet előírásait aktuálisan nem kell alkalmazni, 

mivel a 2013. évi CCXXIX. törvény (MTv.) megszüntette ezt az övezetet.  
 

VIII. A Kr.1 37. § (7) alapján a Forster Központ nevében nyilatkozom, hogy az 
eljárásban a továbbiakban nem kívánunk közreműködni.  

 
Budapest, 2015. május 06. 
 

 
 
 

Albert Ágnes 
Nyilvántartási Iroda 
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2.9.6 Véleményezési szakasz véleményei 
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2.9.7 Végső szakmai vélemény 
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2.9.8 Eltérő vélemények egyeztető tárgyalása 

  











ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített





 
 

Építésügyi és Örökségvédelmi osztály 

8200 Veszprém, Budapest u. 3-5. 
telefon: 88/550-497, e-mail: epitesugy@veszprem.vemkh.gov.hu 

Veszprémi Járási Hivatala  
 

 

Ügyiratszám:       VE-09D/EOH/00666-8/2015 
Ügyintéző:   Pordán Boglárka – Agócs Nándor 
Elérhetőség:                                   88/550-352 
 

Tárgy: Ajka településrendezési eszközeinek a 
város egyes területeire (25)
módosításával kapcsolatos 
véleményegyeztető tárgyalás  

Örökségvédelmi vélemény 
Ügyszám:                         VED/001/305-9-/2015

 
 
VEMKH Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály 
 
Veszprém, 
Megyeház tér 1. 
8200 
 
Tisztelt Címzett! 
 
Köszönettel megkaptuk Ajka településrendezési eszközeinek a város egyes területeire (25) 
módosításával kapcsolatos véleményegyeztető tárgyalás vonatkozásban küldött meghívásukat. A 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 40. § (4) bekezdés alapján az alábbi véleményt adom: 
 
Az egyeztető tárgyaláson nyilatkozattételre jogosult ügyintéző egyéb elfoglaltság miatt nem tudott 
részt venni. 
 
Megállapítottam, hogy a megküldött dokumentáció tartalma, a módosítási szándék örökségvédelmi 
szempontból elfogadható. A módosítási szándék közvetlen örökségvédelmi érdeket nem sért. A terv 
elfogadása ellen kifogást nem emelek. 
 
Továbbra is fenntartjuk a VE-09D/EOH/00666-6/2015 számú ügyiratban foglalt véleményünket. 
 
A további településrendezési eljárásokban részt kívánunk venni, a dokumentációkat papír alapon 
kérjük. 
 
Veszprém, 2015. szeptember 3. 

dr. Vadlek Krisztina 
járási hivatalvezető 

nevében és megbízásából 
 
 

Bódis Péter 
osztályvezető 

Erről értesül: 

1. VEMKH Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti Főosztály 

8200 Veszprém Megyeház tér 
1. 

2. Irattár    
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2.9.9 Ismételt végső szakmai vélemény 
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