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Bevezetés
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) és
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet
(továbbiakban: OTÉK), valamint a VESZPRÉM MJV Önkormányzata Közgyűlésének 213/2017.(IX.28.)
határozata a településszerkezeti terv elfogadásáról, valamint a VESZPRÉM MJV Önkormányzata
Közgyűlése 24/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról előírásai alapján
készült „VESZPRÉM MJV 2021. évi 1. számú módosítása teljes eljárásban” című tervdokumentáció,
mely a város határozatának és rendeletének módosításra irányul a volt Bakony Művek egy
területrészét érintően. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 43.
§ (4) és (5) bekezdés alapján, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése és 1. számú melléklet 2. pontja alapján a település egy
részére vonatkozó építési szabályzat és szabályozási terv készítéséhez (a 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Trk.) 3. melléklete szerinti tartalommal) környezeti értékelést magában
foglaló környezeti vizsgálat elkészítését kérhetik a szabályozási terv készítése során az azt véleményező
szakhatóságok. Az eljárás során az alábbi résztvevők kérték a környezeti vizsgálat elkészítését:



Veszprém Megye Kormányhivatala – Állami főépítészi Iroda: hiv. szám: FOE/122‐12/2021
Veszprém Megye Kormányhivatala – Természetvédelmi osztály hiv. szám: FOE/122‐12/2021

A környezeti értékelés tartalmi követelményeit a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 4. számú melléklete
tartalmazza. Jelen dokumentum a rendelet melléklete szerinti tartalommal kézült, az olyan pontok
elhagyásával, mely a terv speciális jellege miatt (helyi építési szabályzat, szabályozási terv) itt nem
értelmezhetők.
Veszprém város településrendezési eszközeinek 2021. évi 1. számú módosítása egy módosítási
indítványt tartalmaz. Veszprém településrendezési eszközeinek jelen, 2021. évi 1. számú módosítását
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezte, a módosítás a város gazdasági
fejlesztési céljainak megvalósítását célozza. A módosítás célja a volt Bakony Művek területén a hatályos
településrendezési eszközök által megállapított terület‐felhasználás, illetve építési övezet módosítása,
valamint a tömbbelsőt érintő úthálózat felülvizsgálata az ingatlanon tervezett fejlesztések
megvalósíthatósága érdekében. A területen tervezett fejlesztések két ütemre osztottak, jelen eljárás
tárgya az első ütemmel érintett területekre vonatkozó településrendezési eszközök módosítása. Ezek
alapján jelen módosítás során a településfejlesztési döntésben (1. számú melléklet) megnevezett
ingatlanok kerülnek kisvárosias lakóterületből kereskedelmi szolgáltató területbe átsorolásra. A
módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.
A terület tulajdonosát a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Önálló
csoportja iktatószám: FOE/122‐38/2021 számú levelében tájékoztatta a terület tulajdonosát az FKM
TEAM Kft‐t a kormányhivatali döntésről a 2/2005. Kr. szerinti környezeti értékelés elkészítésének
szükségességéről. A tulajdonos a 2/2005. Kr. szerinti környezeti értékelés elkészítésével Sólyom Rudolf
táj és kertépítész mérnököt bízta meg.
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1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése
1.1. Előzmények
Előzményekként az alábbi tervek szolgáltak:





Veszprém Megye Kormányhivatala – Állami főépítészi Iroda: hiv. szám: FOE/122‐12/2021
Veszprém Megye Kormányhivatala – Természetvédelmi osztály hiv. szám: FOE/122‐12/2021
5T ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.
‐ „VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS
településrendezési eszközeinek 2021. évi 1. számú módosítása Teljes eljárásban
MOBIL CITY Bt. „Veszprém, Csereerdő városrész volt Bakony Művek területének fejlesztése
Közlekedési tanulmány”

1.2. A környezeti vizsgálat tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása
A terv kiinduló adataiként az 5T ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KFT. ‐ „VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ
VÁROS településrendezési eszközeinek 2021. évi 1. számú módosítása Teljes eljárásban – 2021.
Szeptember, valamint a MOBIL CITY Bt. „Veszprém, Csereerdő városrész volt Bakony Művek
területének fejlesztése Közlekedési tanulmány” ‐2021 Február készített helyzetfeltáró vizsgálati
dokumentáció anyagait tekintettük. Az anyag a munka keretében frissítésre és kiegészítésre került
azon témakörök tekintetében (különös tekintettel a környezetvédelmi fejezetek) melyekre a fenti
dokumentációk nem vagy csak érintőlegesen foglalkoztak.
A környezeti értékelés kidolgozása a helyi városépítési szabályzat program és alátámasztó javaslati
részeinek készítése után került sor. A környezeti értékelés elkészítését a „VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ
VÁROS településrendezési eszközeinek 2021. évi 1. számú módosítása Teljes eljárásban” című
szabályozási terv módosításának, hatósági eljárásának keretében keletkezett, Veszprém Megye
Kormányhivatala – Állami főépítészi Iroda: hiv. szám: FOE/122‐12/2021, és Veszprém Megye
Kormányhivatala – Természetvédelmi osztály hiv. szám: FOE/122‐12/2021 állásfoglalások tették
szükségessé. A terv kidolgozása során a hatósági észrevételek megválaszolása volt a cél.

1.3. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására;
A környezeti értékelés a területet érintő szabályozási terv és helyi építési szabályzat készítését
követően készült. A környezeti értékelés készítője figyelembe vette a tervekben megfogalmazott
célokat, és elképzeléseket. A terv készítője egyeztetést folytatott a dokumentációkat megrendelő
tulajdonossal, a terveket készítő település, zöldfelület, természetvédelmi és közlekedési szakági
tervezőkkel.
A környezeti értékelés készítésekor az értékelést készítő a zajvédelmi vizsgálatban készített
zajszámítások alapján javasolja, hogy a módosítással érintett terület kerüljön kibővítésre a hrsz.
8712 számi ingatlan nyilvántartás szerint iparterület, a hatályos szabályozási terv szerint Lk‐15 jelű
kisvárosias lakóterület területével. A telken jelenleg egy használatlan irodaház található, mely
közvetlenül lenne határos a tervben kijelölésre kerülő Gksz‐28 jelű kereskedelmi és szolgáltató
területekkel. A módosítás után ez lenne az egyetlen olyan ingatlan, mely a volt Bakony Művek
gazdasági területei közé ékelődő lakóterületként maradna fenn az elkerített gazdasági területen belül.
Az épületet minden oldalról gazdasági területek veszik körül, így a lakó övezeti környezeti határérték
paraméterek nem biztosíthatók a területen (számítások szerint az üzemi zajterhelés várhatóan
meghaladná a védett lakó területekre vonatkozó határértéket). Az alábbi mellékelt ábrán feltüntetésre
kerül a javasolt módosítással érintett terület.
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Módosításba
javasolt telek

A szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítás készítése során a város fő környezetvédelmi
céljainak figyelembe vételével került sor. Így különös tekintettel kerültek figyelembe vételre
VESZPRÉM MJV Integrált Városfejlesztési Stratégia │ 2008 (IVS) foglalt városi és környezeti célok”).
Veszprém város stratégiai céljai a következők:






Meghatározó turisztikai vonzerő és vendégforgalom kialakulása.
A kereskedelmi‐, köz‐ és kulturális szolgáltatási szint javulása.
Hatékony térségi integráció egy megerősödött, veszprémi identitásra és szervezői
bázisra alapozva.
Magas színvonalú, jól megközelíthető, lakókörnyezet.
Új, tudásalapú munkahelyek hosszú távú megtelepedése a gazdaság aktivizálása és a
fiatalok megtartása érdekében

A jövőképet meghatározó „városfejlesztési pillérek” a következők:









Vonzó turisztikai attrakciók és kapcsolódó szállásfejlesztés
Minőségi fejlődés a kulturális, rekreációs, kereskedelmi‐szolgáltatási és szálláshely
kínálatban.
Minőségi fejlődés a kulturális, rekreációs, kereskedelmi‐szolgáltatási és szálláshely
kínálatban.
Ipari ‐, kereskedelmi ‐ és turisztikai „logisztikai” központtá válni.
Átgondolt lakóövezet‐ és kapcsoló közszolgáltatás bővülés.
Jobb megközelíthetőség és arányosabb funkciók.
Megújult lakó‐ és rekreációs területek.
Magas hozzáadott értékű, stabil ipari bázis.
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Korszerű oktatási, innovációs és ipari centrum és annak kiszolgáló egységeinek
kialakulása.

A városfejlesztés hosszú távú célkitűzésének tekintjük a saját forrásokra alapozott „önfenntartó
város” létrehozását. Az önfenntartó város célja, a minél kevesebb hulladék előállítása. A hulladék
átvitt értelemben a pénzpocsékolás, a túlzott energia‐felhasználás. Az önfenntartó város egyfajta
optimumra törekszik a helyi értékekkel való gazdálkodásban. Az ökológiai szemlélet a természeti és
az épített környezettel való gazdálkodást a védelem, a hasznosítás és a fejlesztés egységeként kezeli,
és a megújuló, megújítható és gazdagítható forrásokra koncentrál.
A környezeti értékelés során a koncepcióban lefektetett, alábbi környezet‐, táj‐ és természetvédelmi
célok érvényesítését tekintettük elsődlegesnek:
 Hatékony és kiegyensúlyozott városszerkezet kialakítása
 integrált városfejlesztés – kompakt város kialakítása
 szerkezeti kapcsolatok bővítése,
 a területhasználat és a közlekedési rendszer térbeli összehangolása a közlekedési igények
csökkentésére törekedve (elszigeteltségek csökkentése),
 földterület‐takarékos fejlesztések – termőföldek védelme,
 gazdasági tevékenység területeinek fejlesztése – ütemezett terület igénybe vétel,
 társadalmi igényeknek megfelelő, élhető és fenntartható differenciált lakóterületi kínálat.
 Az épített értékek védelme
 A közúti közlekedés fejlesztéshez szükséges helybiztosítás
 Zöld‐ és egyéb biológiailag aktív felületek szinten tartása
 Zaj‐ és légszennyezés szempontjából az érintettség és a konfliktusok csökkentése a megfelelő
területfelhasználás meghatározásával.
 Környezet‐ és klímatudatos épített környezet megteremtésének elősegítése
 Természeti értékek megőrzése, az ökológiai kapcsolatok biztosítása, javítása.
Mindezeken túl alapvető szempont volt a környezeti értékelésben:






a védett és értékes természeti területek megőrzése,
a környezeti elemek állapotának megóvása, a környezetminőség javítása,
természeti erőforrások megújulásának biztosítása, túlhasználat elkerülése,
a zöldfelület‐fejlesztés (zöldfelületi intenzitás növelése),
a lakosságot érő környezeti terhelések csökkentése.

1.4. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az
általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során
történő figyelembevétele, az indokok összefoglalása;
A környezet védelméért felelős szervektől a szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításhoz
érkezett előzetes észrevételek anyagait tekintettük kiinduló információkként. A Környezeti értékelés
elkészítését VESZPRÉM MJV Önkormányzatának Közgyűlése a 111/2021.(III.25.) számú határozatában
nem tartotta szükségesnek, ugyanakkor kikérte az érintett államigazgatási szervek Kr. 4. § (2)
bekezdésben foglalt véleményét.
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A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság ügyiratszám:178‐33/2021. levelében úgy nyilatkozott,
hogy „a tervezett módosítás esetében a magasabb szintű jogszabályokban foglalt általános és övezeti
előírások megtartásával táj – és természetvédelmi szakterületet érintően jelentős környezeti hatás nem
várható, így a környezeti vizsgálat lefolytatását, környezeti értékelés elkészítését – az Önkormányzat
előzetes döntésével egyetértve – nem tartjuk szükségesnek.”
A környezeti értékelésre vonatkozóan, annak szükségességét:



Veszprém Megye Kormányhivatala – Állami főépítészi Iroda: hiv. szám: FOE/122‐12/2021
Veszprém Megye Kormányhivatala – Természetvédelmi osztály hiv. szám: FOE/122‐12/2021

állásfoglalások tették szükségessé.
A Veszprém Megye Kormányhivatala – Állami főépítészi Iroda: hiv. szám: FOE/122-12/2021
véleményében a környezeti értékelés elkészítését a következőkkel indokolta:






„A volt Bakony Művek területe az elmúlt időkben folyamatos változáson ment keresztül. Az
Iparterület különböző vállalkozásoknak biztosít telephelyet, míg a gyártelepi lakások mellett új
lakóterületek jelentek meg. A két eltérő területhasználat folyamatos konfliktushelyzetet
teremt, melyet a terület kedvezőtlen adottságai pl.: közlekedési kapcsolatokból eredő
problémák fokoznak.”
„A beépítési terv szerint a beépítettség 30 %‐ról 40 %‐ra nő a zöldfelület mértéke
változatlanul 20% marad.”
„A terület beépítettségének intenzitása megemelkedik, amelyet a csarnok jellegű
építmények valamint a nagyarányú (40%‐os) burkolt felületek tovább fokoznak.”
A beépítettség mértékét csak kis mértékben ellensúlyozza a jelenlegi 10,5 m‐es
építménymagasság 5,5 m‐re történő csökkenése.

A Veszprém Megye Kormányhivatala – Természetvédelmi Osztály: hiv. szám: FOE/122-12/2021
véleményében a környezeti értékelés elkészítését a következőkkel indokolta:









„A területen jelenleg is jelentős konfliktust okoz a lakó‐ és gazdasági funkció egymás mellett
élése, melyről a kidolgozó Önkormányzatnak is tudomása van.”
„A tervmódosítással a környező, környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
szóló 284/2007.(X.29.) kormányrendelet alapján védendő területfelhasználás közvetlen
szomszédságában újabb zajforrások elhelyezésére nyílik lehetőség, illetve a terület
közlekedésből származó zajterhelése is várhatóan növekedni fog az új gazdasági
tevékenységek által.”
„A tervmódosítás során a véleményezési dokumentációban zajvédelmi szempontból
részletes alátámasztást kérek, mely alapján a már meglévő és szerzett joggal rendelkező, lakó
funkciójú épületek, területek védelme biztosítható.”
„A tervmódosítás csak akkor hagyható jóvá, ha kétséget kizáróan, zaj és rezgésvédelmi
szakértői alátámasztás alapján bebizonyítható, hogy az új gazdasági terület kijelölése nem okoz
a védendő területen határértéket meghaladó zaj és rezgésterhelést.”
„A Rendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a védendő területek és védendő épületek közelsége
okán a Rendelet 4. számú mellékletében foglalt általános tematika alapján, zaj és
rezgésvédelmi szempontból a környezeti vizsgálat lefolytatását, környezeti értékelés
elkészítését kérem.”
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A dokumentáció igazolja, hogy a tervezett szabályozási változások révén a lakó és gazdasági
tevékenységek között fennálló konfliktushelyzet a tervezett szabályozási tervi módosítások révén
csökkenni fog. A csökkenés okai:













A gazdasági és a lakó funkciók kisebb területen lesznek egymással határosak és ezáltal
jobban elkülönülnek egymástól és a funkciók keveredése a terv következtében később sem
lesz lehetséges.
A gazdasági területek járműforgalma a gazdasági területen belül fog haladni és így nem
terhel lakóterületeket.
A terv tartalmaz a volt Bakony Művek területének egy új alternatív megközelítési
ehetőségének kialakítását. (Veszprém Településszerkezeti Terve 2006 óta ezt tartalmazza). Az
útvonal a távlatban is lakóterületek érintése nélkül biztosítja a gazdasági területek
megközelítését, de ennek megépítése a tervmegvalósulása esetében nem feltétlenül
szükséges, míg annak elmaradása esetében ez is csak kis mértékben képes csökkenteni a
megnövekvő környezeti terhelések hatását.
A Csererdő városrész új megközelítési útvonala és a jelenleg a városrész megközelítését
biztosító Házgyári úti csomópont közötti közúti kapcsolat a városrész gazdasági területein
keresztül a jelenlegi gazdasági terület fő feltáró útján keresztül fog haladni távlati
állapotban és ahhoz fognak csatlakozni a gazdasági és a lakóterületeket kiszolgáló utak.
A szabályozás tartalmazza, hogy a területen jelenős zavaró mértékű ipari tevékenység nem
telepíthető, azaz az egyes telkek határain teljesülnie kell az általános zajvédelmi
követelményeknek a telkek határai mentén.
A zajvédelmi fejezet részletes számításai igazolják, hogy a jelenlegi lakó funkciókkal
hasznosított lakóterületeket sem a szabályozás révén megváltozó területi funkciókból eredő
zajterhelés, sem az azok által vonzott többlet forgalom zajterhelése nem fogja jelentős
mértékben terhelni. Távlatban a városrész új közlekedési megközelítését biztosító útvonal
révén a lakóterületeket érintő közlekedési eredetű zajterhelés várhatóan csökkenhet.
A szabályozás révén növekedni fog a területek beépítettsége 30%‐ról 40 %‐ra, de ez nem jelenti
a minimális zöldfelületi arány csökkenését, ami 20 % marad. Mindez azt jelenti, hogy a
burkolt és beépített területek aránya a zöldfelületekhez képest változatlan marad a jelenlegi
tervekben szereplő lehetőségekhez képest. Az építménymagasság jelentős, 10,5 m-ről 5,5 mre való csökkenése révén a beépített szintterület nagysága a területen jelentősen csökken.

A szakmai és civil vélemények – a jogszabályok adta kerteken belül – figyelembe vételre kerülnek a
beérkező vélemények feldolgozása során (visszacsatolás, beépítése az anyagba, illetve be nem fogadás
esetén szakmai, jogi indoklás).
A nyilvánosság bevonása: a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 2. § és a 7.§ (5) a‐ban foglaltak szerint
történik. A dokumentáció megküldést követően a környezet védelméért felelős szervekkel (szükség
esetén) a dokumentáció a Veszprémi Polgármesteri Hivatal szervezésében egyeztetésre kerül.
Továbbá Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Főépítészi Önálló Csoportjának irodáján megtekinthető
az egyeztetési dokumentáció, valamint a város hivatalos honlapján is elérhető lesz. A beérkező
vélemények befogadása és érvényesítése, illetve a be nem fogadott észrevételekre adandó – szakmai,
jogi – indoklás készítése az előbbi folyamatot követen történik. A dokumentáció a véleményezési fázist
követően kiegészítésre kerül a környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság által
adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő
figyelembevételével, illetve el nem fogadás esetén az indokok összefoglalásával.
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Az előzetes megkeresés alapján a Csererdei baráti Kör ‐ Szilágyi Zoltán ‐ az alábbi észrevételt tette a
terv készítésével kapcsolatban:











Megállapítja, hogy a Csererdő Városrész keresztmetszeti forgalomnagysága a korábbi években
már elérte a kritikus határt. Az utóbbi években idetelepült cégek pedig tovább fokozták a
területen átmenő gépjármű‐ és gyalogosforgalmat. Véleményük szerint a tervezett további
fejlesztések ellehetetlenítenék az itt lakók otthon nyugalmának védelméhez és az egészséges
környezethez fűződő jogának érvényesítését. Emiatt kérik, hogy a beruházás előtt a szüksége
szakhatóságok álláspontja kerüljön figyelembevételre a tervezés során, illetve kérik, hogy a
2021. februári keltezésű Közlekedési tanulmányban megfogalmazott javaslatok kerüljenek
megvalósításra.
A Csererdő Lakótelep esetében jelenleg sem biztosított katasztrófa esetén a menekülési
útvonal, illetve az utak jelenlegi kialakítása nem alkalmas ekkora mértékű tehergépjármű‐
forgalom lebonyolítására.
Kérik, hogy az újonnan kijelölésre kerülő gazdasági terület és a meglévő lakóterületek közé
zajvédő fal telepítése kerüljön előírásra a fejlesztő számára.
Kérik, hogy ne legyen lehetőség túlzott zajhatással, szagokkal, környezeti‐ és/vagy
egészségkárosító hatással járó tevékenység ide településére.
Tisztázatlan a lakók számára, hogy a buszfordulóban megnövekedett gyalogosforgalmat
miként tervezik kezelni. Az itt lakók a tiszta, rendezett utcakép és a közbiztonság megőrzése
érdekében kérik, hogy a munkába járáshoz a dolgozók részére egy külön útvonalat
biztosítsanak.
Az érintett területen a telkek összevonásához nem járulnak hozzá, mert az nagyobb méretű
ipari épületek megépítését tenné lehetővé.
Az érintett területen tömegesen (közel 100 db) kivágott fák pótlását kérik a kertvárosias
lakóterület jelleg megtartása érdekében.

A fenti és a szakhatóságok által megküldött vélemények, észrevételek, javaslatok,
adatszolgáltatások alapján kerültek kidolgozásra a településrendezési eszközök, valamint az azok
elkészítéséhez szükséges munkarészek, alátámasztó javaslatok a szabályozási terv és helyi építési
szabályzat készítése során, így a terv a fenti problémákra megfelelő válaszokat ad.

1.5. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott
módszer korlátai, nehézségek (mint pl. technikai hiányosságok, bizonyos ismeretek
hiánya stb.), az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok
Az adatok forrásai:





VESZPRÉM MJV Integrált Városfejlesztési Stratégia │ 2008 (IVS)
VESZPRÉM MJV Környezetvédelmi Programja 2015‐2020 │ 2014
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 213/2017. (IX.28.) határozata a
Településszerkezeti Terv elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 24/2017 (IX.28.) önkormányzati
rendelete a Helyi Építési Szabályzatról
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5T ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KFT. ‐ „VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS
településrendezési eszközeinek 2021. évi 1. számú módosítása Teljes eljárásban – 2021.
Szeptember
MOBIL CITY Bt. „Veszprém, Csereerdő városrész volt Bakony Művek területének fejlesztése
Közlekedési tanulmány” ‐2021 Február készített

A felsorolt tervek elkészítéséhez adatszolgáltatással járultak hozzá az alábbi hatóságok:






















Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Budapest Főváros Kormányhivatala, Országos, Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály,
Gyorsforgalmi Útügyi Hatóság
Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály
Honvédelmi Minisztérium ‐ Hatósági Főosztály
Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály
Nemzeti Média‐ és Hírközlési Hatóság Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi Osztály
Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Veszprém Megyei Önkormányzat – Megyei Főépítész
Nemesvámos Község Önkormányzata
Veszprémfajsz Község Önkormányzata
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Veszprém Megyei Kormányhivatal, Kormány megbízotti Kabinet, Állami Főépítész
Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Közép‐dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi és
Járványügyi Osztály
Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztály
Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály
Bakonykarszt Víz‐ és Csatornamű Zrt.

Korlátok, bizonytalanságok
A szabályozási tervek készítése során, konkrét beruházási elképzelések és konkrét gazdasági
tevékenységek ismerete nélkül csak a tervezői becslések adhatók egy-egy gazdasági terület
tényleges környezeti kibocsátására, illetve vonzott forgalmára vonatkozóan. A szabályozás során
előírásra került környezeti terhelés kibocsátási korlátok alapvetően a zajkibocsátás felső határát, illetve
az okozott környezeti terhelés felső korlátját írhatja elő. Jelen esetben nem telepíthető jelentős
mértékű zavaró hatású tevékenység. Ez alapvetően azt jelenti, hogy olyan tevékenység nem
folytatható, mely a területi határértékek teljesülését a telekhatárokon túl terjedően engedni, illetve
védőterület nagysága a telekhatárokon túllépne.
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A meglévő forgalom meghatározására forgalomszámlásra került sor a meglévő közlekedési
kapcsolatokon, illetve az elérhető országos adatbázisokban meghatározott forgalmi adatokkal kerültek
összevetésre/korrigálásra. Mindkét adat tartalmaz bizonyos mértékű bizonytalanságot.
A számítási módszerek bizonytalanságát alapvetően a változó műszaki technikai és technológiai
színvonal változása befolyásolja. Itt szerencsére a számításokkal kapott eredmények a ténylegestől
magasabb értékeket mutatnak, felül becsülnek a ténylegeshez képest. A számítások során
meghatározott figyelembe veendő alap értékek jellemzően a technológiai fejlődés révén csökkennek.

2. A terv, illetve program és a kidolgozásukkor vizsgált változatok rövid
ismertetése:
Veszprém MJV településrendezési eszközeinek 2021. évi 1. számú módosítása a városi főépítésszel és
a szakhatóságokkal folyamatosan egyeztetett módon került sor. A tervfajta jellegéből adódóan
jóváhagyási eljárására változatok nem nyújthatók be. Mindezek következtében a környezeti
értékelés során terv‐változatok elemzésére nem kerül sor. A tervben foglaltak meg nem valósulása
okán várhatóan fellépő hatásokat mérlegeljük és vetjük össze a tervben elképzelt állapottal. Fontos
kiemelni, hogy a hatályos tervekből következően megvalósítható tervezett állapot és egy az új tervek
alapján tervezett állapot kerül összevetésre és értékelésre.

2.1. A terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a
környezeti értékelés készítése szempontjából fontos részeket;
Veszprém településrendezési eszközeinek jelen, 2021. évi 1. számú módosítását tulajdonosi kérelemre
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezte, a módosítás a város gazdasági
fejlesztési céljainak megvalósítását célozza. A módosítás nem változtatja meg a város kialakult fő
szerkezetét, és infrastruktúra hálózatát és a település fejlesztési céljaival összhangban van. A
módosítás célja a tervezési területen kisebb gazdasági telephelyek kialakításához megfelelő
településrendezési környezet kialakítása.
A módosítás helyszíne Veszprém Csererdő városrészén található, az egykori Bakony Művek területén.
A városrész megközelítése jelenleg egy irányból biztosított. A terület fejlődésének feltétele a Házgyári
úti tervezett csomópont kiépülése, valamint a belső úthálózat tulajdonjogi és szabályozási rendezése.
A módosítási terület szomszédságában lévő kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület jelentős része
működő telephelyeket takar. A módosítással közvetlenül érintett terület (lakóterületként megjelölt
terület) az ingatlan‐nyilvántartás szerint is e célra kialakított telkeket takar. Az ingatlanok megközelítési
útvonalai és egyes közművei is kiépültek, azonban napjainkig beépítetlenek. A terület
elhelyezkedéséből fakadóan a területen lakóterület kialakítása napjainkban nem javasolt.
A hatályos településrendezési eszközökben rögzített kisvárosias lakóterület indokoltsága ma már nem
áll fenn. Az egykori Bakony Művek területén mára kialakult tulajdonosi és vállalkozási háttér stabil
alapja tud lenni egy ipari park rendszerű gazdasági terület működésének. A terület ma egyértelműen
fejlődés alatt áll, mely további vállalkozásokat vonz. A tervekben rögzített lakóterület
területfelhasználási egység kijelölése helyett ma egyértelműen további gazdasági célú ingatlanokra van
igény a területen.

‐13/60‐

Veszprém MJV településrendezési eszközeinek 2021 évi 1. számú módosítása (BAKONYMŰVEK) tervhez 5/2005. Kr. szerinti
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

A fejlesztés ütemezésének tervezett területi lehatárolása

Az átalakítás ütemezetten tervezett, az első ütem (jelen módosítással érintetten) a belterületi,
beépítésre már többségében előkészített ingatlanokat érinti. Jelen módosítás célja a lakóterület céljára
kialakított, jellemzően 1000 m2 körüli telkek megtartása kisebb telephelyek céljára, a fennmarató, e
területektől északra lévő 8675 hrsz. ingatlanon további, 900‐1000 m2 nagyságú, gazdasági célú telkek
kialakítása. A módosítással az érintett tömb területhasználata a környezetével egységessé válik,
mellyel a területhasználatok között jelentkező funkcionális konfliktusok csökkennek, megszűnnek.

A módosítási terület Veszprémen belüli elhelyezkedése
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A hatályos és a tervezett településszerkezeti terv

Kivonat a hatályos és a tervezett településszerkezeti terv 2.1 Területfelhasználás tervlapjából

A hatályos Településszerkezeti Terv 2. mellékletét képező Szerkezeti Tervlapjának 2.1.
Területfelhasználás tervlapján a módosítással érintett területrészt kisvárosias lakóterületbe sorolja.
A lakóterületként megjelölt terület ingatlan‐nyilvántartás szerint e célra kialakított telkeket takar,
melyek megközelítési útvonalai és egyes közművei is kiépültek, azonban napjainkig egyetlen telek sem
épült be lakóépülettel. A módosítási területet keleti oldalról kereskedelmi szolgáltató (Gksz) területek,
délről kisvárosias lakó (Lk), ipari (Gip) és településközponti (Vt) területbe, nyugatra pedig honvédelmi
rendeltetésű véderdő (Evh) veszi körül. Északról különleges beépítésre szánt oktatási területtel (K‐Okt)
határos.

A településszerkezeti terv 2.1 Területfelhazsnálás tervlapján tervezett változás
A területfelhasználási tervlap módosítása a Lőszergyári úttól északra eső, jelenleg kisvárosias
lakóterület besorolású területeket érint. A Gyertya utcától nyugatra eső tervezett kisvárosias
lakóterület (8676‐8703 és 8712 hrsz.) egységesen kereskedelmi és szolgáltató gazdasági területbe
kerül át (Gksz).

Településszerkezeti Terv 2. mellékletét képező Szerkezeti Tervlapjának 2.2. Közlekedés tervlapja a
Csererdei út – Lőszergyári út (szerkezeti terv leírásában Gépraktár út – Lőszergyári út (Csererdő
lakótelep)) nyomvonalát tervezett helyi gyűjtőútként jelöli. Helyi, tervezett autóbusz fordulót jelez a
városrész nyugati határánál. A tervlap rögzíti, hogy a terület jelenlegi megközelítését is biztosító
Házgyári úti csomópont megtartandó, A terület megközelítésére nyugati oldalon új kapcsolatot javasol
a Házgyári útra való visszakötéssel.
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Kivonat a hatályos településszerkezeti terv 2.2 Közlekedés tervlapjából

A településszerkezeti terv 2.2 Közlekedés tervlapján tervezett változás
A tervlapon változtatás nem szükséges.

Településszerkezeti Terv 2. mellékletét képező Szerkezeti Tervlapjának 2.3. Művi értékvédelmi,
örökségvédelmi, táji‐ és természetvédelmi elemek tervlapja a tervezési terület északi és nyugati
részén az országos ökológiai hálózat puffer területének érintettségét jelzi.
Jelen eljárás során a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság által küldött nyilatkozat szerint a
módosítással érintett terület az ökológiai hálózattal nem érintett, ugyanakkor az
adatszolgáltatásukban szereplő Országos Ökológiai Hálózat Puffer területének lehatárolása az országis
és megyei tervekben szereplő lehatárolással megegyezik és érinti a módosítással érintett terület
érszaki részét. A város településrendezési eszközein a friss adatszolgáltatásnak megfelelően
módosításra kerül a puffer terület határvonala.

Kivonat a hatályos és tervezett településszerkezeti terv 2.3. Művi értékvédelmi, örökségvédelmi, táj és
természetvédelmi elemek tervlapjából
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A fenti terv jelmagyarázatának kivonata

A településszerkezeti terv 2.3 Művi értékvédelmi, örökségvédelmi, táj és természetvédelmi
elemek tervlapján tervezett változás
A Művi értékvédelmi, örökségvédelmi, táji‐ és természetvédelmi elemek tervlap módosítása az
ökológiai hálózat puffer területének módosult határvonala miatt szükséges. A módosítást nem a
tervezett övezeti változás, hanem a terv készítése során az illetékes természetvédelmi hatóságtól
(Balaton‐ Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság) kapott legfrissebb adatszolgáltatás miatt szükséges.

Településszerkezeti Terv 2. mellékletét képező Szerkezeti Tervlapjának 2.4. számú Korlátozások
tervlapja alapján több érintettség is fennáll a településrészt érintően. Egyrészt a terület érintett az
Országos Erdőállomány Adattár szerint védelmi‐és gazdasági elsődleges rendeltetésű erdőterülettel.
A tervlap kiváló termőhelyi adottságú erdőterületet jelöl a tervezési terület keleti részén. A módosítási
terület délnyugati része bányatelek és bezárt hulladéklerakó 500 méteres védőterületébe esik.
A terület jelenleg szerepel az erdőtervi adattárban és egy részén erdei fákból álló erdősült terület
található, a terület erdőtervi adattárban való szerepeltetése mégis vitatott és vitatható. Földhivatali
nyilvántartás szerint a 8675 és 0111/22 hrsz. ingatlanok egyaránt kivett ipartelepek. Ennek
tisztázására, az erdő nyilvántartásból való törlésre a Tulajdonos az erdészeti államigazgatási szervnél
eljárást kezdeményezett, mely a terv készítésekor folyamatban van. Az érintett terület ma is
beépítésre szánt területfelhasználási egységbe sorolt. Jelen módosítás során nem történik új
beépítésre szánt terület kijelölése.

‐17/60‐

Veszprém MJV településrendezési eszközeinek 2021 évi 1. számú módosítása (BAKONYMŰVEK) tervhez 5/2005. Kr. szerinti
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

Kivonat a hatályos településszerkezeti terv 2.4. Korlátozások tervlapjából

A fenti terv jelmagyarázatának kivonata

A településszerkezeti terv 2.4 Korlátozások tervlapján tervezett változás
A Korlátozások tervlap területet érintően változtatást igényel az Országos Erdőtervi adattárban
szereplő területek módosítása alapján. A módosítási eljárás jelenleg folyamatban van, annak
eredménye nem ismert, így tervezett állapotot ábrázoló tervlap módosítás csak az eljárás
eredményeként dolgozható ki.

A hatályos és tervezett helyi építési szabályzat és szabályozási terv
A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv a szerkezeti terv elhatározásainak megfelelően Lk‐15
jelű, kisvárosias lakóterület építési övezetekbe sorolja a tervezési területet. Az övezetekre vonatkozó
előírásokat Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a többször módosított
24/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete a határozza meg.
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A hatályos szabályozási terven Lk‐15 övezeti jellel jelölt, már felparcellázott, úttal, közművel ellátott,
kisvárosias lakóterületek, és a szintén Lk‐15 övezetbe sorolt, felosztásra még nem került ingatlanrész
is egy új, Gksz‐28 jelű Kereskedelmi, szolgáltató övezetbe kerül átsorolásra. A jelenlegi és a tervezett
övezetek paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza:
A
Építési
övezet jele

Lk‐15
Gksz‐28

B
Beépítési
mód

SZ
SZ

C
Kialakítandó
legkisebb
telek
területe
(m2)

D
A
beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke (%)

E
Az épületmagasság
megengedett
legnagyobb mértéke
(m)

900
900

30
40

10,5
5,5

F
Zöldfelület
legkisebb
mértéke (%)

20
20

G
H
Kialakítandó telek legkisebb
szélessége
mélysége
(m)
(m)

25
‐

30
‐

Kivonat a hatályos és tervezett szabályozási tervből

A módosítás során irányadó szabályozási elemekkel javasolt megfogalmazni a 8675 hrsz. ingatlan
javasolt felosztását. A telkek feltárása a szomszédos területekhez hasonlóan, magánúttal javasolt, a
zsákutcás feltárás helyett körbejárható módon, a megfogalmazott javaslat szerint 8,0 m szélességű
egyirányú útként kialakítva. Fontos, hogy ezek javasolt, irányadó elemek, melyek később, a tényleges
kialakítás során pontosodhatnak.
A tervezett módosítással változik:






a terület tervezett területhasználata (Lk15 ‐ Gksz‐28)
kismértékben nő a telkek beépíthető területe (30% helyett 40% összesen +5551 m2)
csökken az elhelyezhető épületek magassága (10,5 m helyett 5,5 m) (5,0 m épületmagasság
csökkenés)
csökken a maximálisan beépíthető szintterült (csökkenés ‐17210 m2)
változatlan marad a minimális zöldfelület (11.103 m2)

Az alábbi táblázat ezeket a változások nagyságát foglalja össze:
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A terület használatának aránya megváltozik. A lakóterületek igényeihez jobban illeszkedő kisebb
beépített alapterület, és nagyobb épületmagasság a gazdasági területté válás esetén felcserélődik
(nagyobb beépítettség, kisebb építménymagasság). Tekintettel arra, hogy az üzemi épületek jelentős
része egyszintes, nagyobb beépítettség indokolt, és kisebb épületmagasság elegendő. Gazdasági
területek esetében a javasolt 40%-os beépíthetőség országos átlag alatti érték (OTÉK előírása szerint
maximum 60% lehetne), a terület adottságaira reagál, lazább beépítettséget eredményez.
Terület megközelítése, közlekedés
A terület megközelíthetőségét és a környező közlekedési hálózatot vizsgálva az látszik a hatályos
szabályozási tervlapon, hogy a módosítási terület közvetlen megközelítése egy 12 m szabályozási
szélességű közúttal megoldott, amely tengelyében éles törés található. Az út a volt Bakony Művek
feltáró útjáról indul. A tervezett útszakasz szabályozási szélessége megfelel gazdasági forgalom
számára is, de a tengelyben látható törés maximum 20 m vízszintes ívsugár alkalmazását teszi lehetővé
a nyomvonalon, amelyben nyombővítés és 20 km/h sebességkorlátozás bevezetése szükséges (Forrás:
Veszprém, Csererdő városrész volt Bakony Művek területének fejlesztése közlekedési tanulmány,
Mobil City Bt., 2021).
A terv egy további, tervezett megközelítést is jelöl a gazdasági területek számára, amely a volt Bakony
Művek feltáró útját, annak nyugati végénél összekapcsolja a jelenleg zsákutcaként működő, a
murvabányához és a hulladéklerakóhoz vezető útszakasszal, így biztosítva közvetlen kapcsolatot a
Házgyári úthoz. Az út kiszabályozott szélessége 14 m (Forrás: Veszprém, Csererdő városrész volt
Bakony Művek területének fejlesztése közlekedési tanulmány, Mobil City Bt., 2021).
A szabályozási terven továbbá új szabályozási elemként szükséges megjeleníteni a ’közforgalom elől
elzárt magánút’ elemet, melybe a javaslat szerint a terület belső feltáró útjai tartoznak. Az új elemet
a jelmagyarázatba fel kell vezetni.

2.2. A terv összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal
MATrT, MvM. rend. VMTrT – magasabb szintű területrendezési eszközök
Veszprém MJV Tepülésszerkezeti Terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve közvetlenül
meghatározó magasabb szintű tervek illetve programok az alábbiak:


Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény (a továbbiakban: MATrT),
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9/2019. (VI.14.) MvM rendelet a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának
kiegészítő szabályozásáról (a továbbiakban: MvM. rend.)
15/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet Veszprém megye területrendezési
szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről (a továbbiakban: VMTrT)

A VMTrT Szerkezeti terve alapján a módosítással érintett terület települési térségbe tartozik. Települési
térségre
vonatkozóan
az
alábbi
előírásokat
fogalmazza
meg
az
MATrT:
„MATrT11.§ d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;”
Ez alapján az indítvány trágyát képező területen bármely területfelhasználási egység kijelölhető.

Az országos övezetek közül az alábbiak érintik a módosítással érintett területet. Az érintett tervlapok
kivonatait is mellékeljük a módosítással érintett terület feltüntetésével.

Kivonat az MATrT Országos Ökológiai Hálózat Puffer terület övezete / Erdők övezete tervlapokból / Tájképvédelmi terület övezete
tervlapokból

Kivonat az MATrT vízminőség‐védelmi terület övezete / honvédelmi és katonai célú terület övezete tervlapokból
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Kivonatok a VMTrT módosítási terület által érintett övezeti tervlapjaiból:

Ásványi nyersanyagvagyon övezete

Gazdaságfejlesztési
kiemelten
támogatott célterületek övezete

Innovációs‐technológiai
kiemelten támogatott
övezete

Karsztvíz emelkedéssel
települések övezete

Turisztikai
fejlesztések
kiemelten
támogatott célterületek övezete

Veszprém
övezete

veszélyeztetett

megye

fejlesztés
célterületének

várostérségeinek

„Európa kulturális fővárosa Veszprém
2023” program érdekében együttműködő
települések övezete

MATrT Országos Ökológiai Hálózat Puffer terület övezete
A melléklet tervlap kivágatok szerint az övezet területe mind az országos, mind a megyei terv szerint
érinti a módosítással érintett területet. A Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban:
BFNPI) által küldött adatszolgáltatásban szereplő lehatárolás megegyezik az MATrT vonatkozó övezeti
tervlapján szereplő lehatárolással. A lehatárolások alapján a módosítási terület északi részét érinti az
övezet. A BFNPI által küldött előzetes véleményében arról tájékoztat, hogy a módosítással érintett
terület nem része az ökológiai hálózatnak. A megküldött lehatárolás és az MATrT tervlapja alapján a
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módosítási terület az ökológiai hálózat puffer terület övezetével érintett, azonban ez nem akadályozza
a tervezett módosítást. Az övezet a módosítási terület északi határát érinti. A módosítás során új
beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. A teljes módosítási terület települési térségbe tartozik
az Ország szerkezeti terve alapján. A módosítás során bányászati tevékenység folytatására alkalmas
terület nem kerül kijelölésre. A módosítás során kereskedelmi szolgáltató terület kerül kijelölésre, mely
elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek
elhelyezésére szolgál. Jelen módosítás az övezetre vonatkozó előírásokkal összhangban van, azoknak
megfelel.
MATrT Erdők övezete
Az övezet a módosítási terület északi részét érinti. Ezen terület az Ország szerkezeti terve alapján
települési térségen belül helyezkedik el és a hatályos terven is beépítésre szánt területként szerepel,
az erdőterületek lehatárolására vonatkozó szabályok teljesülése mellett. Az övezet kijelölésére az
erdőtervi adattár erdőtervezett területeinek nyilvántartása alapján került sor, de a területnek az
adattárban való szerepeltetésének jogi háttere vitatott. Folyamatban van az erdőtervei adattár
módosítása a terv készítésének idején. Az erdők övezetének való megfelelési arányon a terv nem
változtat, így az övezet előírásoknak megfelel.
MATrT Tájképvédelmi terület övezete
A területen tervezett módosítások az övezetre vonatkozó előírásokkal összhangban vannak. Az új
építési övezet előírásai a tájképi elvárásokkal összhangban kerültek megfogalmazásra. A módosítás
során az építménymagasság jelentősen csökken. A kisebb méretű kialakított telkek biztosítják, hogy
kisebb épülettömegek jelennek meg. Ezen túl a településképi megfelelést az önkormányzat önálló
rendelete alapján biztosítani kell, melynek a településképi eljárások során lehet érvényt szerezni.
MaTrT Vízminőség‐védelmi terület övezete
Veszprém város területére vonatkozóan a hatályos településrendezési eszközökben lehatárolásra
kerültek a vízvédelemmel érintett területek. A módosítási terület a Gyulafirátóti vízbázis „B”
hidrogeológiai védőterületén belül helyezkedik el, ahol a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet előírásai
a mértékadóak, melyeknek a terv megfelel. A hatályos HÉSZ előírásokat fogalmaz meg a
vízvédelemmel kapcsolatban, melyeket a terv szintén teljesíti.
MATrT honvédelmi és katonai célú terület övezete
A hatályos településrendezési eszközökben tényleges kiterjedésüknek megfelelően lehatárolásra
kerültek a honvédelmi területek (Kb‐Hon, Evh). Ezek alapján a módosítási terület nem érint
honvédelmi célú területet, tehát a tervezett módosítások összhangban vannak az övezetre
vonatkozó előírásokkal.
VMTrT ásványi nyersanyagvagyon övezete
Az övezet Veszprém teljes közigazgatási területét érinti. Az ásványi nyersanyagvagyon területek a
hatályos településrendezési eszközökben lehatárolásra kerültek. A módosítási terület nem érint
ásványi nyersanyagvagyon területet vagy bányatelket. A terület déli részét érinti a Bányászati joggal
érintett terület védőhatára, mely a tervezett módosítást nem akadályozza, mivel ott az országos
előírások érvényesek (a hatályos HÉSZ a védőterületre vonatkozóan nem fogalmaz meg előírásokat).
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VMTrT Gazdaságfejlesztési kiemelten támogatott célterületek övezete
Az övezet érinti Veszprém teljes közigazgatási területét. Az övezetre vonatkozó előírások nem
befolyásolják a településrendezési eszközök jelen módosítását, a tervezett módosítás összhangban
van az övezetre vonatkozó előírásokkal, azoknak nem mond ellent. A módosítás során új beépítésre
szánt terület nem kerül kijelölésre. A módosítás során az előírt beépíthetőség 40%, mely a céloknak
megfelelő mérték.
VMTrT Innovációs‐technológiai fejlesztés kiemelten támogatott célterületének övezete
Az övezet érinti Veszprém teljes közigazgatási területét. Az övezetre vonatkozó előírások nem
befolyásolják a településrendezési eszközök jelen módosítását, a módosítás során kiemelt
információ‐technológiai fejlesztési területek nem kerülnek kijelölésre. A módosítás során új beépítésre
szánt terület nem kerül kijelölésre.
VMTrT Karsztvíz emelkedéssel veszélyeztetett települések övezete
Az övezet érinti Veszprém területét. A város hatályos településrendezési eszközeiben nem kerültek
lehatárolásra a karsztvíz emelkedéssel veszélyeztetett területek. Jelen eljárás során nem érkezett
adatszolgáltatás arra vonatkozóan, hogy a módosítási terület karsztvíz emelkedéssel veszélyeztetett.
A tervezett módosítás nem mond ellent az övezetre vonatkozó előírásoknak.
VMTrT Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületek övezete
Az övezet érinti Veszprém területét. Az övezetre vonatkozó előírások nem befolyásolják a
településrendezési eszközök jelen módosítását. A módosítás során rekreációs célú beépítésre szánt és
beépítésre nem szánt különleges terület területfelhasználási egység nem kerül kijelölésre, a módosítás
a nincs hatással vonalas nyomvonalak (kerékpárutak, túraútvonalak) folytonosságára.
VMTrT Veszprém megye várostérségeinek övezete
Az övezet érinti Veszprém területét. Az övezetre vonatkozó előírások nem befolyásolják a
településrendezési eszközök jelen módosítását, a tervezett módosítás összhangban van az övezetre
vonatkozó előírásokkal, azoknak nem mond ellent.
VMTrT „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program érdekében együttműködő települések
övezete
Az övezet érinti Veszprém teljes közigazgatási területét. Az övezetre vonatkozó előírások nem
befolyásolják a településrendezési eszközök jelen módosítását, a tervezett módosítás összhangban
van az övezetre vonatkozó előírásokkal, azoknak nem mond ellent.

VESZPRÉM MJV Integrált Városfejlesztési Stratégia │ 2008 (IVS)
Az integrált Városfejlesztési Stratégiában külön nevesített programpontként Csererdő városrész nem
jelenik meg. Ugyanakkor az alábbi főbb pontokban a jelen terv egyértelműen a városfejlesztés
stratégiai céljainak megvalósulása szellemében született és azzal teljesen harmonizál.
Veszprém város stratégiai céljai közül az alábbi főbb célokkal harmonizál a terv:



A kereskedelmi‐, köz‐ és kulturális szolgáltatási szint javulása.
Magas színvonalú, jól megközelíthető, lakókörnyezet.
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Új, tudásalapú munkahelyek hosszú távú megtelepedése a gazdaság aktivizálása és a
fiatalok megtartása érdekében

A jövőképet meghatározó „városfejlesztési pillérek” a következők:







Minőségi fejlődés a kulturális, rekreációs, kereskedelmi‐szolgáltatási és szálláshely
kínálatban.
Ipari ‐, kereskedelmi ‐ és turisztikai „logisztikai” központtá válni.
Átgondolt lakóövezet‐ és kapcsoló közszolgáltatás bővülés.
Jobb megközelíthetőség és arányosabb funkciók.
Magas hozzáadott értékű, stabil ipari bázis.
Korszerű oktatási, innovációs és ipari centrum és annak kiszolgáló egységeinek
kialakulása.

A városfejlesztés fontos hosszú távú célja a megfelelő lakókörnyezet biztosítása illetve a város
gazdasági, kereskedelmi és ipari potenciáljának és lakosság/fiatalokat megtartó képességének javítása.
A jelen terv hozzájárul a volt Bakony Művek területén kialakuló ipari park organikus növekedéséhez. A
fejlesztéssel nem kerül új beépítésre szánt terület kijelölésre. A változó gazdasági környezet miatt a
korábban tervezett lakóterület helyett jönne létre a gazdasági terület bővülése. Az adott helyszínen
lakóterület kialakítása a környezeti terhelés meglévő szintje és várható növekedése miatt mára nem
tartható, így környezeti szempontból nem jelentősen terhelt, ténylegesen minőségi lakhatást biztosító
lakóterületek jönnek létre. A jelen tervmódosítás tehát a város stratégiai céljainak nagy részét
szolgálja, illetve a városfejlesztés alap elképzeléseivel is szinkronban van.
VESZPRÉM MJV Környezetvédelmi Programja 2015‐2020 (2014)
A program célrendszere alapján az alábbi fő célok egyeztethetők össze a jelenlegi terv elképzeléseivel:







Veszprém település eredményes, gazdaságos működését a megfelelő környezeti
állapot kialakítása
Helyi környezetvédelmi problémák megoldása, életminőség javítása
Egyes regionális és országos környezeti problémák megoldása, enyhítése
Fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás, ésszerű erőforrás használattal növelni a
gazdaság teljesítményét és a társadalmi jólétet
Szemléletváltás elősegítése, a gazdasági, társadalmi és környezeti kérdések
összefüggéseinek vizsgálata, azok érdekeinek összehangolása
Település értékeinek (pl. táji, természeti, kulturális) megőrzése mellett település
fejlődésének biztosítása

A fenti felsorolás gyakorlatilag a környezetvédelmi program összes célkitűzését tartalmazza, azaz a
program alapelveivel megegyező célokat szolgál a jelenlegi tervmódosítás.

2.3. A változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid
leírása.
Veszprém MJV településrendezési eszközeinek 2021. évi 1. számú módosítása a városi főépítésszel és
a szakhatóságokkal folyamatosan egyeztetett módon került sor. A tervfajta jellegéből adódóan
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jóváhagyási eljárására változatok nem nyújthatók be. Mindezek következtében a környezeti
értékelés során terv‐változatok elemzésére nem kerül sor.
Érdemes megemlíteni, hogy a módosítással érintett terület esetében igazából 3 állapot vizsgálata és
összehasonlítására van mód.
Az első a terület jelenlegi, meglévő állapota. Itt megállapítható, hogy a terült kb. 2/3‐a 900‐1000 m2
telkekre felparcellázott, az ingatlan nyilvántartás szerint lakótelkekként kialakított, alapvető közmű és
közlekedési hálózattal kiépítetten ellátott, de jelenleg beépítetlen területről van szó. A terület északi
kb. 1/3‐a az ingatlan nyilvántartás szerint iparterület, de természeti állapotában erdei fákkal borított.
A második a terület hatályos tervek (SZT, HÉSZ) szerinti állapota. Ebből a szempontból a teljes
módosítással érintett terület kertvárosias lakóterület (Lk‐15) övezet paraméterei szerint beépíthető
lakóterület.
A harmadik állapot a jelen tervben tervezett állapot (tervezett SZT, HÉSZ). A jelen terv szerint a teljes
terület kereskedelmi és szolgáltató (Gksz‐28) övezetbe kerülne átsorolásra. Megtartásra kerülne a már
kialakított út, közmű és telekállapot, illetve a terület északi harmadán is a meglévőkhöz hasonlóan
kerülne kialakításra. A beépíthetőség a jelenlegi 30%‐ról 40 %‐ra emelkedne, ami az OTÉK szerint
országos 60%‐hoz képest lejelentősen csökkentett érték. Az elhelyezhető épületek magassága
jelentősen csökkenne 10,5m‐ről 5,5m‐re, ami által a beépíthető szintterület nagysága is jelentősen
csökkenne.
Fontos megjegyezni, hogy a magasabb szintű tervekben 2 olyan elem van, ami érinti a területet és
részben mind a jelenleg hatályos tervekkel, mind a jelenlegi módosított tervekkel is hasonló konfliktust
okoz. Az egyik, hogy a területet É‐i részét érinti az Országos Ökológiai Hálózat Puffer területe. A Puffer
területen belül, új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, de ilyen a tervben nem is szerepel, hiszen
a terület jelenleg is beépítésre szánt. A másik az MATrT Erdők övezetében szerepel a terület egy része,
ami alapvetően azonos az erdőtervi adattárban szereplő erdőtervezett területekkel. Itt a magasabb
szintű tervek önmagukkal is részleges ellentmondásban vannak, hiszen a terület egyszerre része a
települési térségnek és az erdőövezetnek is. Az ellentmondás feloldására szolgál, hogy az egyes
övezetekben a területek bizonyos minimális százalékban ettől eltérő övezetben is lehetnek, és a
magasabb szintű tervek így oldják fel az ilyen ellentmondásokat. A területtel kapcsolatos másik
probléma, hogy az erdősült rész az ingatlan nyilvántartás szerint iparterület és nem erdőterület. A
konfliktus abból ered, hogy a katonai fontosságú ipari területek esetében az épületek körüli területeket
az álcázás céljából sűrűn fákkal telepítették be, mind a telekhatárok mentén, mind az épületek közötti
részeken. Az ilyen iparterületek erdőtervezett területekből való kivonására az utóbbi években volt
egyszerűsített lehetőség, amivel jelen esetben a terület tulajdonosa is élni kíván.
A jelenlegi állapot fenntartása nem kívánatos, hiszen a kiépített infrastruktúra kihasználatlanul pusztul,
ami a környezetet is terheli vizuálisan is.
A hatályos terv szerinti lakóterületi kialakításra jelen körülmények között már nincs igény. A
szomszédos gazdasági területek közelében ma már nem kívánatos a lakófunkció megvalósítása. A lakó
funkció a korábbi a teljes Csererdő városrészt és gazdasági területeket érintő oktatási, kutatási,
fejlesztési koncepcióhoz volt igazított, ahol a gazdasági jellegű tevékenységek a meglévő területeken
belül is inkább fokozatosan visszaszorult volna a kutatás fejlesztési és oktatási tevékenység javára és a
peremterületeken az ezekhez kapcsolódó lakófunkciók kerültek volna bővítésre.
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A jelen tervezett módosítás a napjaink igényeihez és elvárásaihoz alkalmazkodik, amikor is a volt
Bakony Művek területe egy ipari‐parkká kezd alakulni, ahova a városból kiszoruló a lakóterületek közé
már nem illeszkedő/illeszthető kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek települnek. A folyamatot
mutatja, hogy a kereskedelmi és szolgáltató övezetbe sorolt területek mára csaknem teljesen
beépültek és gazdasági tevékenységek folynak rajtuk, ami a szomszédos meglévő lakóterületek
számára egyre növekvő környezeti terhelést okoznak (elsősorban zajterhelés), ami egy ilyen városszéli
helyzetű lakóterült esetében egyre inkább kedvezőtlen adottságot jelent. Az átsorolással megelőzhető
a gazdasági és lakó funkciók közötti meglévő és tovább fokozódó konfliktus csökkentése.
A fentiek alapján a tervezett módosítás kidolgozásában az alábbi környezetvédelmi szempontokat is
figyelembe vevő szempontok alapján került a terv kidolgozásra és a választott javaslat tervként való
megfogalmazására:








Meglévő beépítésre szánt terület kerüljön használatra, ne kellejen új beépítésre nem szánt
területeket igénybe venni.
A tervezett módosítás összhangban legyen a magasabb szintű országos, megyei és városi
tervekben megfogalmazott célokkal, azok előírásaihoz igazodjon.
A terv a meglévő adottságokhoz leginkább igazodó legyen, tartsa meg a már kiépített
közlekedési és közmű infrastruktúrákat.
A volt Bakony Művek területe egyfajta ipari parkká váljon, ahova a városi lakóterületekről
kiszoruló kisebb gazdasági vállalkozások számára megfelelő területek jönnek létre, ezáltal
csökkentve a városon belül meglévő környezeti konfliktusokat.
A lehetőség szerint csökkenjenek a meglévő és várhatóan kialakuló területhasználati
konfliktusok
A környezeti terhelések a meglévő lakóterületeket ne terheljék a jelenlegit meghaladó
mértékben, ha lehet, eredményezzen környezeti terhelés csökkenést.

3. A terv, valamint a változatok megvalósítása környezeti hatásainak,
következményeinek feltárása
A végleges javaslat kialakítása egyeztetéseken keresztül történik. A jóváhagyásra kerülő Helyi építési
szabályzat és Szabályozási terv megvalósulása esetén fellépő hatások, illetve a jelenlegi helyzet
fennmaradása esetén („0” változat) várható hatások összehasonlítását tartalmazza az értékelés.

3.1. A terv, illetve program céljainak összevetése a terv, illetve program szempontjából
releváns nemzetközi, közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és
természetvédelmi célokkal
A tervezett módosítás nem érint sem nemzetközi, sem országos, sem helyi jelentőségű védett
természeti területeket vagy élőhelyeket. Ilyen területekre a terv nincs hatással, mivel azok nagy
távolságban helyezkednek el tőle.
• Országos ökológiai hálózat övezetei
A területet érinti az Országos Ökológiai Hálózat Puffer területét.
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A melléklet tervlap kivágatok szerint az övezet területe mind az országos, mind a megyei terv szerint
érinti a módosítással érintett területet. A Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban:
BFNPI) által küldött adatszolgáltatásban szereplő lehatárolás megegyezik az MATrT vonatkozó övezeti
tervlapján szereplő lehatárolással. A lehatárolások alapján a módosítási terület északi részét érinti az
övezet. A BFNPI által küldött előzetes véleményében arról tájékoztat, hogy a módosítással érintett
terület nem része az ökológiai hálózatnak. A megküldött lehatárolás és az MATrT tervlapja alapján a
módosítási terület az ökológiai hálózat puffer terület övezetével érintett, azonban ez nem akadályozza
a tervezett módosítást. A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. A teljes
módosítási terület települési térségbe tartozik az Ország szerkezeti terve alapján. A módosítás során
bányászati tevékenység folytatására alkalmas terület nem kerül kijelölésre. A módosítás során
kereskedelmi szolgáltató terület kerül kijelölésre, mely elsősorban környezetre jelentős hatást nem
gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. A tervezett módosítás az
övezetre vonatkozó előírásokkal összhangban van, azoknak megfelel.
• Tájképvédelmi terület övezete
A terület egésze Tájképvédelmi terület
övezetébe tartozik. A területen tervezett
módosítások
az
övezetre
vonatkozó
előírásokkal
összhangban
vannak.
A
módosítás során új bányászati tevékenység
folytatására, továbbá erőmű elhelyezésére
alkalmas területfelhasználási egység nem kerül
kijelölésre. Az új építési övezet előírásai a
tájképi elvárásokkal összhangban kerültek
megfogalmazásra. A módosítás során az
építménymagasság jelentősen csökken. A
kisebb méretű kialakított telkek biztosítják,
hogy kisebb épülettömegek jelennek meg. A
településképi megfelelést az önkormányzat
önálló rendelete alapján biztosított, mely a
településképi eljárás során érvényesül.
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3.2. környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele a
tervben, illetve programban;
A környezeti értékelés során a koncepcióban lefektetett, alábbi környezet‐, táj‐ és természetvédelmi
célok érvényesítését tekintettük elsődlegesnek:
 Hatékony és kiegyensúlyozott városszerkezet kialakítása
 integrált városfejlesztés – kompakt város megtartása – adott települési területeken belüli
fejlesztési lehetőségek megvalósítása
 szerkezeti kapcsolatok bővítése – településszerkezet módosítása a környezeti
konfliktushelyzetek csökkentésével,
 a területhasználat és a közlekedési rendszer térbeli összehangolása a közlekedési igények
csökkentésére törekedve (elszigeteltségek csökkentése),
 földterület‐takarékos fejlesztések – ne jelöljünk ki új beépítésre szánt területet,
 gazdasági tevékenység területeinek fejlesztése – fejlesztési területek ütemezett igénybe
vétele – a volt Bakony Művek területén az ipari park ütemezett fejlesztése program alapján,
 társadalmi igényeknek megfelelő, élhető és egyszerre fenntartható lakóterületek –
kedvezőetlen környezeti adottságú lakóterületek megszüntetése.
 Az épített értékek védelme – meglévő megépült infrastruktúra minél jelentősebb mértékben
változatlan módon történő felhasználása (kialakult telekstruktúra és közműrendszerek megőrzése.
 A tájkép városkép értékek védelme – az építménymagasság csökkentésével az épületek tájképi
látványa kevésbé zavaró meghatározása (építménymagasság 10,5 m‐ről 5,5m‐re csökkentése)
 A közúti közlekedés fejlesztéshez szükséges helybiztosítás – távlati közlekedési kapcsolatok
számára kijelölt területek biztosítása, az ütemezett megvalósíthatóság figyelembe vételével.
 Természeti erőforrások megújulásának biztosítása, túlhasználat elkerülése – a területen a
beépíthetőség növelése (30%‐ról 40%‐ra), ugyanakkor a gazdasági területekre általánosan
megengedettnél alacsonyabb szinten való meghatározása (60% helyett 40%), illetve az
építménymagasság csökkenése révén (10,5 m‐helyett 5,5m) a beépíthető szintterület
csökkentése.
 Zöld‐ és egyéb biológiailag aktív felületek szinten tartása – zöldfelületi mutató változatlanul
hagyása
 Zaj‐ és légszennyezés szempontjából az érintettség és a konfliktusok csökkentése ‐ a megfelelő
területfelhasználás meghatározásával (Lk lakóövezet átsorolása Gksz kereskedelmi és szolgáltató
területbe).
 Környezet‐ és klímatudatos épített környezet megteremtésének elősegítése
 Természeti értékek megőrzése, az ökológiai kapcsolatok biztosítása, javítása – védett értékeket
ne érintsen a fejlesztés.
 Környezeti elemek állapotának megóvása, a környezetminőség javítása
 A lakosságot érő környezeti terhelések csökkentése – a lakóterületekről kiszoruló kisebb
gazdasági vállalkozások számára kisebb, de megfelelő méretű vállalkozási területek biztosítása
(900‐1000 m2‐es telkek), az új gazdasági terület megközelíthetőségének olyan módú biztosítása,
hogy az a lakóterületeket kevésbé érintse, mint az a hatályos terv alapján lehetséges lenne.
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3.3. A terv céljainak egymás közti, illetve a releváns tervek, illetve programok (2.2.)
céljaival való konzisztenciája környezeti szempontból
A Veszprém MJV jelen módosítással érintett területére tervezett módosítások a 2.2 fejezetben
rögzítettek szerint, nem csak a magasabb szintű országos és megyei településrendezési eszközökben
meghatározottaknak felel meg, hanem megfelel a város integrált városfejlesztési stratégiájában és
környezetvédelmi programjában meghatározott célokkal is. Mindezeknek megfelelően a város
támogatja jelen tervmódosítás végrehajtását, amelyet szavazatával biztosított a város közgyűlése is.

3.4. a jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel, illetve programmal
összefüggésben lévő elemeinek ismertetése
A fejezetben ismertetésre kerül a környezeti elemek és rendszerek jelenlegi állapota. Feltárásra
kerülnek a meglévő terhelések, konfliktusok.

3.4.1. Földrajzilag lehatárolt tervezési terület esetén, illetve, ha a hatásterület földrajzilag
lehatárolható, a terület azon környezeti jellemzőinek azonosítása, amelyeket a terv, illetve
program megvalósítása valószínűleg jelentősen befolyásol,
Földtani, talajtani adottságok
A földtani közeg és a talaj védelme Veszprémben különösen fontos, mert karsztos területen fekszik. A
repedezett karbonátos kőzetekben a különféle szennyeződések hamar nagyobb mélységekbe tudnak
leszivárogni és könnyen el tudják szennyezni a karsztvizeket. Mivel a területen az ivóvízbázisok részben
karsztvízre települnek, ez az emberi egészségre fokozott kockázatot jelent.
Csererdő városrész a város térségére leginkább jellemző rendszina talajjal borított területen található.
A rendzina talajok tömör, karbonátot tartalmazó kőzeten (elsősorban mészkövön, tömör márgán és
dolomiton) képződtek, a kőzet málladéka viszonylag kevés szilikátos anyagot tartalmaz. Kialakulására
jellemző az erőteljes humuszosodás és a gyenge kilúgzás. A legtöbb rendzina szelvény sekély
termőrétegű és köves. A kőtörmelék mennyisége és a sekély termőréteg miatt a tárolt víz mennyisége
általában ‐ a földes rész jó vízgazdálkodási tulajdonságai ellenére ‐ kevés.
Bányaterület a Csererdő városrésztől Ny‐ra, kb. 550‐600 m távolságra található cseri murvabánya, ahol
dolomitot bányásznak. A tervezési területet a bánya védőterülete érinti, de korlátozást érdemben nem
jelent a tervezett funkciókra nézve.
Az egykori Bakony Művek telephelyén kármentesítési eljárás folyik a jelentős talaj, talajvíz és karsztvíz
szennyezések miatt. A kármentesítés hatásterülete, az eddig elvégzett, nem teljes körű tényfeltárás
során feltárt szennyező gócok csóvái alapján összesen kb. 130 ha, veszprémi helyrajzi számú ingatlant
érint. A feltárt új szennyeződések tekintetében folytatott vizsgálatokkal a Felügyelőség megállapította,
hogy a szennyező gócokkal érintett területeken a Bakony Művek Rt. utáni tulajdonosai nem végeznek
és a múltban sem végeztek olyan tevékenységet, amelyek a feltárt szennyeződéseket okozhatták
volna. Mindezek figyelembevételével a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény értelmében
a kármentesítés állami felelősségi körbe tartozik.
Felszíni vizek
A terület a veszprémi Séd‐patak vízgyűjtő területéhez tartozik és mérsékelten vízhiányos. A Séd
vízállása 19‐190 mm, vízhozama 0,2‐26 m3/s között ingadozik és erős karsztos jellegű kiegyenlítődést
mutat. A felszíni vízfolyás a területtől nagy távolságban van K‐i irányban. A felszínre jutó csapadékvizek
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többsége a területen szivárog a talajba. Nagy záporok esetén a Békatói árkon keresztül jut felszíni víz
a területről a vízfolyásig.
Felszín alatti vizek és vízbázisok
Veszprém közigazgatási területén összefüggő talajvíztükör csak a Séd‐patak Veszprém alatti völgyében
tudott kialakulni, ahol 2‐5 m‐rel húzódik a felszín alatt (lásd. 2.2.1. ábra). Vízkémiai összetétele kalcium‐
magnézium‐hidrogénkarbonátos, keménysége 15‐25 nk° közötti, szulfáttartalma 60 mg /l alatti és
helyenként magas a nitrát koncentrációja. Utóbbi mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezésre utal.
A mélyebben található felszín alatti vizekbe (karsztvizek) mélyülő kutak száma kevés, mélységük és
vízhozamuk nagy szélsőségek között ingadozik (karsztos terület).
Csererdő városrész a Veszprém Gyulafirátóti ivóvízbázis hidrogeológiai ’B’ védőidomának területén
helyezkedik el. A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet tartalmazza az ivóvízbázisok és védőidomaira
vonatkozó előírásokat, illetve azok pontosításra kerülnek a Vízbázisok védelembe helyezési terveiben,
amelyben a vízbázisok védőterületei is lehatárolásra kerülnek. A jelen tervben megfogalmazottak
megfelelnek a Gyulafirátóti ivóvízbázis hidrogeológiai ’B’ védőidomának területére vonatkozó
előírásokkal. A területen létesülő útburkolatokat és parkolókat a Bakonykarszt Zrt. állásfoglalása
alapján vízzáróan burkolattal kell kialakítani és a felületükre jutó csapadékvizeket csak „gyártó
minősítéssel rendelkező és SZOE ≤ 2 mg/l kilépő határérték-garanciával működő olajfogó műtárggyal,
vagy csapadékvíz olajleválasztó berendezés alkalmazásával vezethetők a befogadóba.” A Bakonykarszt
Zrt. nyilatkozata alapján a tetőfelületek csapadékvizeit javasolt a zöldfelületeken helyben
elszikkasztani. Az elvezetésre kerülő csapadékvizek esetében a vízelvezető árkok és befogadók
hidraulikai felülvizsgálata, valamint azok állapotának vizsgálata szükséges.
Levegőtisztaság-védelem
A terület légszennyezettségi besorolása a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet alapján a következő:
Légszennyezettségi zóna, 4. Székesfehérvár‐Veszprém területhez tartozik, ahol a légszennyezettségi
zónabesorolás a következő: Kéndioxid (SO2): F, Nitrogéndioxid (NO2): C, Szénmonoxid (CO): F, Szilárd
(PM10) D, Benzol E, Talajközeli ózon (O3): O‐I, Szilárd (PM10) Arzén (As): F, Szilárd (PM10) Kadmium
(Cd): F, Szilárd (PM10) Nikkel (Ni): F, Szilárd (PM10) benz(a)‐pirén (BaP): D.
Veszprémben az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat részeként a Kádár utcában egy automata
mérőállomás, valamint a Megyeház tér 2., a Halle utca 1. és a Patak tér 4. alatt manuális
mérőállomások működnek. Az automata mérőállomás adatai alapján a város levegőminősége ’jó’
értéket mutat, amit az NO2, Benzol és PM10 koncentráció alakulása határoz meg (a többi komponens
esetében ’kiváló’ minősítésű a levegő minősége). A manuális mérőállomások közül a Megyeházatér
estében a levegőminőség csak ’megfelelő’ a magas NO2 koncentráció miatt. A mérőpontok a város
belső részein találhatók, a tervezési területtel érintett Csererdő városréztől relatíve nagyobb
távolságban.
A város levegőminőségének alakulását elsősorban a közúti közlekedés légszennyező anyag kibocsátása
határozza meg (NO2 és nyári Ózon koncentráció alakulása). A téli időszakban jelentős hatású a fűtési
kibocsátás, ami a PM10 és a benz(a)pirén koncentrációk emelkedésében érhető tetten és elsődlegesen
a szilárd tüzelőanyagok égetése van jelentős hatással. Utóbbival a falsias és kertvárosias beépítésű
lakóterületeken kell leginkább számítani. (Csererdő városrészben leginkább ilyen típusú lakóterületek
találhatók.)
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Ipari tevékenységek légszennyező hantása a városban nem jelentős, mivel az ipari tevékenységet
folytatók olyan technológiákat használnak, melyek kibocsátása nem jelentős, határérték alatti. Az ipari
kibocsátások hozzájárulása a NO2 koncentrációk kialakulásához minimális. Az ilyen források szilárd
8nem toxikus por) kibocsátása folyamatosan alacsony értéket mutat. A város jelentős (1000 kg/év
tömegáram fölött nitrogén‐oxidokat és a 100 kg/év tömegáram felett szilárd (nem tox.) port kibocsátó
pontforrások) közül a területhez legközelebb a Balaton Bútor Kft. Házgyári úti telephelye található,
mely 400‐450 m‐re DNy‐ra található a területtől, így a terület levegőminőségének alakulását csak kis
mértékben befolyásolja. A Csererdő városrész területén működő gazdasági vállalkozások a fentinél
jelentősen kisebb kibocsátásokkal rendelkeznek. A határérték teljesülése esetén ezek a pontforrás
kibocsátások önmagukban nem okoztak káros ‐ határértékek feletti ‐ levegőszennyezettséget a
településen és környezetükben, üzemelésük a környezeti levegő állapotának romlását nagy
valószínűséggel nem idézik elő.
Zaj és rezgés
A módosítással érintett terület jelenleg beépítetlen, a volt Bakony Művek törzsterületéhez tartozó
terület egy része, mely 900‐1000 m2 nagyságú telkekre felosztott az ingatlan nyilvántartás szerint
lakóterületi besorolású, és építési övezeti besorolása Lk‐15 jelű kisvárosias lakóterület. A módosítással
érintett hrsz. 8675 telek egy része az ingatlan nyilvántartás szerint iparterület, az építési övezeti
besorolása Lk‐15 jelű kisvárosias lakóterület. A módosítással érintett terület jelenleg a volt Bakony
Művek törzsterületéhez tartozik, így kerítéssel körbevett terület része és megközelíteni a Lőszergyári
utca, mint gyűjtőút felől lehet. A volt Bakony Művek törzsterületén belüli vállalkozások mindegyike a
Lőszergyári utcán keresztül éri el a telephelyét.
A csererdő városrész lakóterületi övezetű telkei és a volt Bakony Művek törzsterületén kívüli ipari,
gazdasági területek (pl.: Bakony Ipari Kerámia Kft., stb.) megközelítése a Csererdei úton keresztül
bonyolódik jelenleg, mely utca a terület gyűjtőútjaként működik. A Csererdei útba a volt Bakony Művek
főbejáratánál csatlakozik a Lőszergyári utca, majd kb.250 m után éri el a Házgyári utat. Ezen
csomóponton keresztül biztosított Csererdő városrész megközelítése.
Előírások
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
rendelkezik.
A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a közlekedésből származó
zajterhelés LAM’kö megítélési szintje új tervezésű, vagy megváltozott terület‐felhasználású
területeken az épületek ZR. szerint meghatározott védendő homlokzatai előtt lakóterület
(nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület melletti az az országos közúthálózatba tartozó
mellékutaktól, a települési önkormányzat tulajdonában lévő gyűjtőutaktól és külterületi közutaktól,
a vasúti mellékvonaltól és pályaudvarától, a repülőtértől, illetve a nem nyilvános fel‐ és
leszállóhelyektől** származó zajra (Csererdei út, Lőszergyári utca) a következő:
nappal

LAM’kö = 65 dB

éjjel

LAM’kö = 55 dB

értéket nem lépheti túl.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a közlekedésből származó
zajterhelés LAM’kö megítélési szintje új tervezésű, vagy megváltozott terület‐felhasználású
területeken az épületek ZR. szerint meghatározott védendő homlokzatai előtt gazdasági terület
melletti az az országos közúthálózatba tartozó mellékutaktól, a települési önkormányzat
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tulajdonában lévő gyűjtőutaktól és külterületi közutaktól, a vasúti mellékvonaltól és pályaudvarától,
a repülőtértől, illetve a nem nyilvános fel‐ és leszállóhelyektől** származó zajra (Csererdei út,
Lőszergyári utca) a következő:
nappal

LAM’kö = 65 dB

éjjel

LAM’kö = 55 dB

értéket nem lépheti túl.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerint az üzemi és szabadidős
létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken gazdasági terület
(Lőporgyár utca menti területek) a következő:
nappal

LAM’kö = 60 dB

éjjel

LAM’kö = 50 dB

értéket nem lépheti túl.

A környezeti rezgésekre vonatkozó határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet
5. sz. melléklete tartalmazza, míg az épületek zajtól védendő helyiségeiben érvényes zaj terhelési
határértékeit a rendelet 4. sz. mellékelte tartalmazza.
A hatásterület lehatárolása, zajszempontú jellemzése
A zajvizsgálat a közvetlen hatásterület védendő létesítményeire készült a környezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § előírásai szerint. A
módosítással érintett terület a Lőporgyár utcától É‐ra lévő Lk‐15 jelű kisvárosias lakóterület, itt jönne
létre a kereskedelmi és szolgáltató terület.
Forgalmi adatok
Az utak esetében a jelenlegi tervhez készített forgalomszámlálási adatokat vettük figyelembe. A
Csererdei út Házgyári úti csomópontnál a mértékadó forgalom nagysága 191 Ejm/h. A forgalom kb. 50‐
50%‐bn oszlik meg a kisvárosias lakóterületek (Csererdei út további szakasza) valamint a jelenlegi
gazdasági területek forgalma (Lőporgyár utca) között. A jelenlegi szabályozási terv szerinti lakóterület
megvalósulása esetében a területen megvalósuló lakásszám alapján a várhatóan megjelenő többlet
forgalom nagysága 218 Ejm/h, mely teljes egészében a Csererdei útra terhelődne. A tervezett
módosítás alapján kialakításra kerülő gazdasági terület esetében az OTÉK alapján számítható vonzott
forgalom 66 Ejm/h. (A jelenlegi gazdasági terület átlagos forgalma alapján a többlet forgalom mértéke
44 Ejm/h) A többlet forgalom a Lőporgyár utcára terhelődik teljes egészében. (Forrás: Veszprém,
Csererdő városrész volt Bakony Művek területének fejlesztése közlekedési tanulmány, Mobil City Bt.,
2021.)
A fentek alapján a módosítással érintett terület közelében a Csererdei út jelentősen felülbecsült
jelenlegi mértékadó forgalma kb. 25 Ejm/h, míg a napi forgalma 250 Ejm/nap. A Lőporgyár utca
jelenlegi mértékadó forgalma kb. 14 Ejm/h, napi forgalma 140 Ejm/nap értékben határozható meg.
Mindkét forgalmi érték jelentősen felül becsli a tényleges értéket, hiszen a módosítással érintett
területnél mindkét utca zsákutca így csak az ott lévő épületekhez érkező járműforgalom jelenik meg.
A Csererdei út Lőporgyár utcai kereszteződésénél ezek az értékek jelenleg 97 Ejm/h és 965 Ejm/nap
értékben állapíthatók meg a fentiek alapján.
A tervezési sebesség:


Lőporgyár utca 15 km/h (a volt Bakony Művek teljes területén belül ez a megengedett
sebesség)
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Csererdei út 30 km/h, (A Csererdei út és Lőporgyár utca kereszteződésétől 30 km/h
sebességkorlátozás van érvényben Csererdő városrész terüetén.)

Közvetlen hatásterület (kontroll környezet)
A forgalmi szakaszból kiindulva az egyes területeken meghatároztuk a minimális védőtávolságot. A
védőtávolság a jelenlegi forgalmak alapján számított éjjeli emissziós értékből határoztuk meg és azt
mutatja hol teljesül az éjszakai 55 dB‐es zajterhelési határérték az út tengelyvonalától mérve.
Út
Lőporgyár utca (Ny‐i vége)
Lőporgyár utca (K‐i vége)
Csererdei út (Ny‐i vége)
Csererdei út (K‐i vége)

Védőtávolság (m) (úttengelytől) (55 dB)
0,3 m (gazdasági, kisvárosi lakó és vegyes terület)
3 m (gazdasági, kisvárosi lakó és vegyes terület)
1 m (kisvárosi lakó és vegyes terület)
3 m (kisvárosi lakó és vegyes terület)
Z-1. Védőtávolságok lehatárolása

A hatásterületet a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet (továbbiakban Kr.) 6. § (1) bekezdés a), valamint (2) bekezdés a) és b) pontja, illetőleg (3)
bekezdése szerint a zajszámítások eredményei alapján határoltuk le.
’A’ eset - jelenlegi lakóterület kerül kialakításra
A területen megépülnek a Lk‐15 kisvárosias lakóterületen elhelyezhető kb. 400 db lakás. A terület által
keltett zajhatást a lakók napi járműközlekedéséből fog adódni, mely mértékadóan 218 Ejm/h értékben
határozható meg és a Csererdei úton keresztül bonyolódó fogalmat jelentené, mivel a gazdasági terület
megközelítését biztosító Lőporgyár utca a lakó forgalom elől elzárt.
Közlekedési zaj
A lakóterület által keltett csúcsórai járműforgalma alapján meghatározható hatásterület
lehatárolását a maximális forgalom keltetette zajterhelésre vonatkozó nappali zajterhelési értékből
állapítottuk meg. A meglévő forgalom és a megvalósítható lakóterület járműforgalmát lebonyolító
Csererdei út vonatkozásában a nappali 55 dB‐es érték zajizophon.
Út
Lőporgyár utca (Ny‐i vége)
Lőporgyár utca (K‐i vége)
Csererdei út (Ny‐i vége)
Csererdei út (K‐i vége)

Hatásterület (m) (úttengelytől) (55 dB)
0,3 m (gazdasági, kisvárosi lakó és vegyes terület)
3 m (gazdasági, kisvárosi lakó és vegyes terület)
6,2 m (kisvárosi lakó és vegyes terület)
7,7 m (kisvárosi lakó és vegyes terület)
Z-2. Hatásterület meghatározása

Zajvédelmi szempontból a lakások megközelítését végző járművek forgalma lesz leginkább a
környezetre terhelő hatású. Ez a forgalom csak a Csererdei utcára tud terelődni, mivel a Lőporgyár utca
korlátozott forgalmú és csak a gazdasági területek kiszolgálását biztosítja. Mindezek miatt a Csererdei
úton lesz csak forgalmi változás, így annak környezetében jelenik meg többlet terhelés.
Üzemi zaj
Üzemi zajterhelés esetében azzal számolunk, ami szintén durva felülbecslés, hogy az üzemi terület
telekhatárán az üzemi zajkibocsátás nappal 65 dB, míg éjjel 55 dB értékben valósul meg. A nagyobb
üzemi területeket az egyes ingatlanok esetében külön‐külön vesszük figyelembe és azok eredő
zajterhelését számítjuk az egyes pontokra vonatkozóan. A térség legjelentősebb üzemi zajforrása a
Bakony Ipari Kerámia Kft esetében a régóta fennálló zajpanaszok miatt zajvédő fal létesült az üzemi
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terület és a lakó és vegyes területek határán, így azzal a feltételezéssel élünk, hogy a létesített
zajvédelmi létesítmény eredményeként, ezen zajforrásból eredő zajterhelés minden a környezetében
lévő védendő létesítmény környezetében már biztosítja a zajterhelési határértékek betartását.
’B’ eset – a tervezett módosítás által érintett területen gazdasági terület jön létre
A jelenleg tervezett módosítással érintett területen Gksz‐28 jelű, kereskedelmi és szolgáltató terület
jön létre a tervben meghatározott paraméterekkel. Az új gazdasági terület által keltett zajhatás
közlekedési eredetű résztét a területen megforduló járműforgalom fogja okozni, melynek az OTÉK
alapján becsülhető mértéke 66 Ejm/h (jelenlegi gazdasági terület tényleges forgalma alapján 44
Ejm/h). A többlet forgalom teljes egészében a Lőporgyár utcát terheli, mivel az a gazdasági terület
elzárt magánútja.
A tervezett módosítással kialakításra kerülő gazdasági terület által keltett csúcsórai járműforgalma
alapján meghatározható hatásterület lehatárolását a maximális forgalom keltetette zajterhelés
éjszakai megengedett legnagyobb mértékét figyelembe vehető éjszakai zajkibocsátás értékből
állapítottuk meg. A meglévő forgalom és a gazdasági terület keltette zajhatás vonatkozásában az
éjszakai 55 dB‐es érték zajizophon (azért az éjszakai zajterhelést vettük figyelembe, mivel a gazdasági
terület zajhatás éjszakai időszakban lehet a leginkább zavaró hatású.)
Út
Lőporgyár utca (Ny‐i vége)
Lőporgyár utca (K‐i vége)
Csererdei út (Ny‐i vége)
Csererdei út (K‐i vége)

Hatásterület (m) (úttengelytől) (55 dB)
1,1 m (gazdasági, kisvárosi lakó és vegyes terület)
1,8 m (gazdasági, kisvárosi lakó és vegyes terület)
1 m (kisvárosi lakó és vegyes terület)
3 m (kisvárosi lakó és vegyes terület)
Z-3. Hatásterület meghatározása

Zajvédelmi szempontból a gazdasági területek forgalma és a gazdasági tevékenység zajkibocsátása
együttesen lesz a környezetre terhelő hatású. A járműforgalom csak a Lőporgyár utcát fogja terheli,
mivel az korlátozott forgalmú és csak a gazdasági területek kiszolgálását biztosítja. Mindezek miatt a
Csererdei úton lesz csak forgalmi változás, így annak környezetében jelenik meg többlet terhelés.
Üzemi zaj
Üzemi zajterhelés esetében azzal számolunk, ami szintén durva felülbecslés, hogy az üzemi terület
telekhatárán az üzemi zajkibocsátás nappal 65 dB míg éjjel 55 dB értékben valósul meg. Ugyan ezt
feltételezzük a módosítással érintett területen létrejövő új gazdasági terület esetében is. A nagyobb
üzemi területeket az egyes ingatlanok esetében külön‐külön vesszük figyelembe és azok eredő
zajterhelését számítjuk az egyes pontokra vonatkozóan. A térség legjelentősebb üzemi zajforrása a
Bakony Ipari Kerámia Kft esetében a régóta fennálló zajpanaszok miatt zajvédő fal létesült az üzemi
terület és a lakó és vegyes területek határán, így azzal a feltételezéssel élünk, hogy a létesített
zajvédelmi létesítmény eredményeként, ezen zajforrásból eredő zajterhelés minden a környezetében
lévő védendő létesítmény környezetében már biztosítja a zajterhelési határértékek betartását.
Közvetlen hatásterület környezete, védendő létesítményei
A módosítással érintett területet megközelítő útvonalak mentén a Lőporgyár utca és a Csererdő út
közelében találhatók védendő lakó funkciókkal hasznosított kisvárosias lakóingatlanok, az ingatlanok
azonban elég vegyesen, részben kisvárosi lakóterületen részben vegyes területen helyezkednek el, így
a zajterhelési határértékek közül a vegyes területre vonatkozókat tekintettük mértékadónak..
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Zajvizsgálati referencia pontokat vettünk fel mind a Csererdei út, mint a Lőporgyár utca mentén
elhelyezkedő épületek környeztében azon homlokzati részeken, melyek a közlekedési útvonalak felől
zajterhelés érhet, illetve a módosítással érintett terület felé is valamilyen a Mártírok útja, Ipar utca és
Nagysándor József utca mentén is jellemzően védendő nagyvárosias lakóépületek közelében, ahol
vizsgáltuk a jelenlegi és a várható forgalomból származó zajterhelések alakulását.
A jelenlegi zajterhelés értékelése
Közlekedési zaj
A jelenlegi közlekedési eredetű zajterhelést a Lőporgyár utca és a Csererdő út gépjárműforgalma
okozza. Mindkét úton gyűjtőúti funkciót lát el, előbbi a gazdasági területek, utóbbi a lakó és vegyes
területeket szolgálja. Mindkét úton korlátozott a sebességgel haladhat a forgalom, mely a Lőporgyár
utcán 15 km/h, míg a Csererdő utcán 30 km/h értékbe van meghatározva. A jelentős
sebességkorlátozást az utak műszaki paramétereinek szűkössége indokolja. Mindkét út esetében csak
kismértékű sebességtúllépést lehet elérni az utak kialakítása és állapota miatt.
A számításokat a 25/2004. (XII. 20.) KVvM előírás vonatkozó mellékletei „Közúti közlekedés
zajkibocsátásának számítása” c. melléklete előírásai szerint végeztük el. A jelenlegi állapotra
vonatkozóan 6 db referenciapont került meghatározásra olyan védett (ténylegesen lakó funkciójú)
épületek környezetében, melyek a jellemző jelenlegi és várható zajterheléseknek leginkább kitett
pontjai, így jól bemutatják a jelenlegi és a tervezett állapotokban várható zajterhelés alakulását. A
pontok az utcákban lévő, jellegzetes, védendő lakóépület homlokzatok előtt 2m távolságban lettek
kijelölve. A pontokon számításaink szerint az alábbi zajterhelési mértékek regisztrálhatók jelenleg:
Hely

Időszak

Csúcsóra

Átlagóra

Határérték

Z1 pont (Lk-15 övezetű Lőporgyár utca melletti
használaton kívüli irodaépület DNy-i sarok, 8m-re
az úttengelytől)

Nappal

46,36 dB

43,84 dB

65 dB

Éjjel

-

36,25 dB

55 dB

Z2 pont (Szalonka u. 2. É-i homlokzata előtt
Lőporgyár út tengelyétől 16m-re)

Nappal

41,78 dB

40,08 dB

65 dB

Éjjel

-

32,48 dB

55 dB

Z3 pont (Szalonka u. 3. ÉK-i sarkán a Csererdő út
tengelyétől 6m-re)

Nappal

55,65 dB

52,95 dB

65 dB

Éjjel

-

45,35 dB

55 dB

Z4 pont (Csererdei út 30. ÉK-i homlokzata előtt a
Csererdő út tengelyétől 11m-re)

Nappal

51,70dB

49,66 dB

65 dB

Éjjel

-

42,07 dB

55 dB

Z5 pont (Csererdei út 7. D-i homlokzata előtt a
Csererdő út tengelyétől 9m-re

Nappal

59,00 dB

56,62 dB

65 dB

Éjjel

-

49,02 dB

55 dB

Z6 pont (Csererdei út 7. É-i homlokzata előtt a
Lőporgyár utca tengelyétől 9m-re

Nappal

53,78 dB

51,39 dB

65 dB

Éjjel

-

43,79 dB

55 dB

Z-4. Számított jelenlegi közlekedési eredetű zajterhelési értékek és határértékek

A számított értékeket a határértékekkel összevetve megállapítható, hogy valamennyi kijelölt
vizsgálati ponton teljesülnek a területi zajterhelési határértékek a közlekedési eredetű zajterhelésre
vonatkozóan. Ahogy várható volt a leginkább közlekedési zajjal terhelt épületek a Csererdei út mellett,
ahhoz nagyon közel, illetve a csererdei út és a Lőporgyár utcák szétválásának térségében találhatók,
ahol a legnagyobb járműforgalommal kell számolni.
Üzemi zaj
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Az üzemi zajterhelésre vonatkozó számításokat a fentiekben meghatározott pontok esetében azokra
végeztük el, melyek az üzemi területek felé legalább 25m‐nél közelebb találhatók, vagy lesznek
találhatók a számításba vehető területfelhasználási állapotban, hiszen, ezen távolságon túl
elhelyezkedő épületek esetében a távolság, a meglévő beépítés és sűrűn fás növényzet miatt már
biztosan 5 dB meghaladó mértékű lesz a távolságtartásból eredő zajterhelés csökkenés mértéke.
Hely

Időszak

Átlagóra

Határérték

Z1 pont (Lk-15 övezetű Lőporgyár utca melletti
használaton kívüli irodaépület DNy-i sarok,
gazdasági terület mellett 12 m-re)

Nappal

63,17 dB

60 dB

Éjjel

52,96 dB

50 dB

Z2 pont (Szalonka u. 2. É-i homlokzata előtt
Lőporgyár út menti gazdasági területektől 42 mre

Nappal

56,88 dB

60 dB

Éjjel

46,16 dB

50 dB

Z6 pont (Csererdei út 7. É-i homlokzata előtt a
Lőporgyár utcai gazdasági területtől 24m-re

Nappal

59,92 dB

60 dB

Éjjel

49,20 dB

50 dB

Z-5. Számított jelenlegi üzemi eredetű zajterhelési értékek és határértékek

Módosítással
érintett terület

Z2 pont

Z1 pont

Z6 pont

Z3 pont

Z4 pont
Z5 pont

K-1.ábra A terület légi fotója a zajvizsgálati pontokkal

A jelentősen felülbecsült üzemi zajterhelések vonatkozásában a számítás alapján a kijelölt pontokon
egyedül a volt Bakony Művek területén belüli, jelenleg Lk-15 övezetű területen lévő használatlan
irodaépület közelében haladja meg az üzemi eredetű zajterhelés a zajvédelmi rendeltekben
meghatározottat, minden már terület esetében jelen állapotban a zajterhelés mértéke nem éri el a
határértéket.

Hulladékgazdálkodás
Települési szilárd hulladék
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Veszprém városában a települési szilárd hulladékok gyűjtését és szállítását, kezelését az Észak‐
Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. megbízottjaként a „VHK” Veszprémi
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. nyújtja a városban és további 26 településen. A
tervezési terület bár építési övezetileg lakóterület, de ténylegesen nem beépített így a területén a
hulladékgyűjtés és szállítás feladatait nem kell ellátni jelenleg. A területen jelenleg nem keletkezik
települési hulladék.
A területtől Ny‐i irányban cca.400‐500 m távolságban található Veszprém város egykori kommunális
hulladéklerakója a Cseri‐murvabánya mellet. A lerakó 2012‐ben zárt be teljesen és került
rekultiválásra. A lerakóban képződő depóniagáz felfogásra kerül, telepített gázmotorokkal kerül
hasznosításra, melyek meleg vizet illetve áramot termelnek.
Települési folyékony hulladék
A módosítással érintett terület nagy részén már kiépített közműhálózat létesült, így a vezetékes
szennyvízelvezetés is kiépítésre került. A még nem parcellázott hrsz. 8675 területére a vezetékes
szennyvíz‐elevezető hálózat kiépítése szükséges. A Bakonykarszt Zrt. nyilatkozata alapján a
módosítással érintett területen megépített ivóvízellátó és szennyvízelvezető vezetékek
magántulajdonban vannak, nem minősülnek víziközműnek, így azokat a Bakonykarszt Zrt. nem
üzemelteti. A Bakonykarszt Zrt. a meglévő szabad kapacitásairól, az ivóvíz szolgáltatás és
szennyvízelvezetés vonatkozásában nem nyilatkozott. A vezetéken elvezetett szennyvizek fogadója a
veszprémi szennyvíztisztító telep, melyet a Bakonykarszt Zrt. üzemeltet. A szennyvíztisztító megfelelő
szennyvíztisztítási hatásfokkal működik.

3.4.2. A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha
a terv, illetve program nem valósulna meg;
A tervmódosítás elmaradása esetében a területen a jelenleg hatályos építési előírások alapján kb. 400
db lakás elhelyezésére nyílna mód, mely várhatóan idővel megépülne a már felparcellázott és
felparcellázható területeken. Ezáltal az eddig sem jelentősen egymástól elhatárolt gazdasági és
lakóterületek használó közötti konfliktus tovább fokozódna, mivel a jelenleginél nagyobb mértékben
vennék körül a gazdasági területek tényleges lakó funkciók.
Az új lakóterületek járműforgalma elsődlegesen a gyűjtőúti funkciót jelenleg is csak korlátozottan
betölteni képes Csererdei utat terhelné. A közlekedési fejezetekben megadott számítások szerint a
jelenlegi mértékadó forgalom több mint háromszorosára növekedne. (Lásd 3.4.1 fejezet zajvédelmi
rész, forgalmi adatok fejezete.) A Csererdei út gyűjtőúti szerep betöltésére műszaki paraméterei és
kialakítása miatt nem alkalmas. A Csererdei út műszaki paraméterei nagyon korlátozottan javíthatók,
mivel a meglévő épületek az útterület növelését igen korlátozottan teszik lehetővé. Várhatóan a
Lőporgyár utca még hosszabb ideig a volt Bakony Művek területének belső kiszolgálását biztosító, a
lakossági forgalomtól elzárt út lenne, így annak forgalomelvezető szerepe csak hosszúidő múlva lenne
reálisan lehetséges.
A Csererdei út terhelést csökkenthetné, ha a városrésztől Ny‐i irányba, a Cseri‐murvabánya felé
tervezett új közlekedési kapcsolat megvalósulna a Házgyári úti kapcsolattal. Ez azt jelenhetné, hogy
az új lakóterület forgalmának csak kb. fele, harmada venné igénybe a Csererdei utat, így annak
mértékadó forgalmának csak közel duplázódásával kellene számolni. Ez a lehetőség a jelentős
volumenű útépítési miatt csak nagy távlatban lehet reálisan figyelembe venni.
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Másik problémát jelentene, hogy a kereskedelmi és szolgáltató terület bővítés kifejezetten kisebb
telephely igényű vállalkozások számára kínál lehetőséget. Számos, jelenleg a városi szövetbe
beékelődött, sokszor lakóterületeken található vállalkozások számára kínálna olyan vállalkozási
területet, melyért cserében elhagynák a belső városi területeiket, és ezzel csökkentenék az ott lévő
területhasználati konfliktusokból eredő problémákat elsősorban zaj és légszennyezést. A terv
elmaradásának hiányában ezek megvalósulása jelentősen kisebb valószínűséggel következne be.
Zajterhelés alakulása a terv elmaradása esetén
Közlekedési zaj
Alapvetően két eset lehetséges a terv teljes elmaradása esetében.
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A1 változat
Az egyik, hogy minden marad a jelenlegi állapotában, azaz semmi sem épül a módosítással érintett
területen. (Jegyezzük meg, hogy ez a lehetőség lehetséges, de valószínűsége minimális.) Ebben az
esetben a jelenlegi zajterhelési helyzettel kell számolni hosszabb távon is a területen. Minimális
változást a lakók gépjármű használati szokásainak változása hozhat kedvező vagy kedvezőtlen
irányban, de csak minimális mértékben. (Lásd 3.4.1. fejezet Zajterhelés, Jelenlegi zajhelyzet alakulása.)
A2 változat
A jelenleg hatályos építési szabályoknak megfelelően megépülnek a módosítással érintett területen a
lakások. A lakóforgalom a Csererdei utat terheli. A Csererdei útra terhelődő többlet forgalom
mértékadóan 218 Ejm/h, napi átlagforgalom többlet 2180 Ejm/nap értékkel növekszik. A Csererdő
utcában érvényben marad a 30 km/h sebességkorlátozás. A Lőporgyár utca továbbra is csak a gazdasági
területek kiszolgálását fogja biztosítani. A Csererdei út és Házgyári úti csomópont átépítésre kerül,
hogy biztosítsa a megnövekvő csomóponti forgalom biztonságos lebonyolítását.
A zajszámításokat a jelenlegi állapot bemutatásánál használt zajvizsgálati pontokra végezzük el (Lásd
K‐1. ábra), a módosult forgalmak figyelembe vételével, jogszabályi előírásoknak megfelelően. A
pontokon számításaink szerint az alábbi zajterhelési mértékekkel kellene számolni:
Hely

Időszak

Csúcsóra

Átlagóra

Határérték

Z1 pont (Lk-15 övezetű Lőporgyár utca melletti
használaton kívüli irodaépület DNy-i sarok, 8m-re
az úttengelytől)

Nappal

63,21 dB

60,79 dB

65 dB

Éjjel

-

53,20 dB

55 dB

Z2 pont (Szalonka u. 2. É-i homlokzata előtt
Lőporgyár út tengelyétől 16m-re)

Nappal

41,78 dB

40,08 dB

65 dB

Éjjel

-

32,48 dB

55 dB

Z3 pont (Szalonka u. 3. ÉK-i sarkán a Csererdő út
tengelyétől 6m-re)

Nappal

65,20 dB

62,83 dB

65 dB

Éjjel

-

55,23 dB

55 dB

Z4 pont (Csererdei út 30. ÉK-i homlokzata előtt a
Csererdő út tengelyétől 11m-re)

Nappal

61,91dB

59,54 dB

65 dB

Éjjel

-

51,94 dB

55 dB

Z5 pont (Csererdei út 7. D-i homlokzata előtt a
Csererdő út tengelyétől 9m-re

Nappal

63,93 dB

61,75 dB

65 dB

Éjjel

-

54,15 dB

55 dB

Z6 pont (Csererdei út 7. É-i homlokzata előtt a
Lőporgyár utca tengelyétől 9m-re

Nappal

53,78 dB

51,39 dB

65 dB

Éjjel

-

43,79 dB

55 dB

Z-6. Számított közlekedési eredetű zajterhelési értékek és határértékek tervmódosítás nélkül

A számított értékeket a határértékekkel összevetve megállapítható, hogy a Csererdei út mentén
mindenhol 10-11 dB-lel nőne a közlekedési eredetű zajterhelés. A zajterhelés növekedése a Szalonka
utca 3 alatt csúcsórai időben, valamint éjjel minimálisan meghaladná a területi határértéket.
Kijelenthető, hogy a tervmódosítás nélkül Csereredő lakóterület zajterhelése jelentősen (10-11 dBlel) kedvezőtlen irányban változna, ami várhatóan igen jelentős lakossági konfliktushoz vezetne.
Üzemi zaj
Az üzemi zajterhelés alapvetően a jelenlegi állapotnak megfelelően alakulna (lásd a Z‐5. táblázat
Számított jelenlegi üzemi eredetű zajterhelési értékek és határértékek). A jelentősen felülbecsült
üzemi zajterhelések vonatkozásában a számítás alapján a kijelölt pontok közül a volt Bakony Művek
területén belüli, jelenleg Lk-15 övezetű területen lévő használatlan irodaépület közelében haladná
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meg az üzemi eredetű zajterhelés a zajvédelmi rendeltekben meghatározottat. Az új kialakítású
lakóterületnek a gazdasági területek felé eső szélén várhatóan nappal 61,09 dB, éjjel 51,07 dB
zajterhelés lenne mérhető, azaz itt is határérték feletti zajterhelés jönne létre.
A tervmódosítás elmaradása esetében mind a lakóterületeket érő közlekedési eredetű zajterhelés
jelentősen növekedne, 10-11 dB-lel különösen a Csererdei út környezetében. Az új lakóterületnek a
gazdasági terület felé eső részén az üzemi eredetű zajterhelés határérték feletti mértékű lenne, ezzel
újabb jelentős konfliktushelyzet alakulna ki a városrészben.

3.5. A terv megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó
tényezők, okok feltárása, különös tekintettel azokra a tervelemekre, tervezett
intézkedésekre, amelyek:
3.5.1. Természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelés közvetlen
előidézését jelentik
Zajterhelés alakulása a terv megvalósulása esetén
Közlekedési zaj
A tervben szereplőknek megfelelően a jelenlegi Lk‐15 jelű kisvárosias lakóterületbe sorolt terület
átsorolásra kerülne Gksz‐28 jelű kereskedelmi, gazdasági övezetbe és ott megjelennének a gazdasági
tevékenységek. A gazdasági terület teljes forgalma a Lőporgyár utcaára terhelődne, mivel az a
gazdasági terület elzárt belső magánútja. A többlet forgalom mértékadó óraforgalom alapján 66 Ejm/h,
míg napi forgalomban 660 Ejm/nap forgalmi többletet jelentene a Lőporgyár utcán. A területen
továbbra is érvényben maradna a jelenlegi 15 km/h sebességkorlátozás. A közlekedési munkarész
számítása szerint a gazdasági terület generálta többlet forgalom esetében a Csererdei út ‐ Házgyári út
csomópont jelenlegi kialakítás melletti kapacitás kihasználtsága 100%‐ra növekedne, azaz további
forgalomnövekedést már csak a csomópont forgalmi rendszerének módosításával lenne képes
biztonságosan lebonyolítani.
A zajszámításokat a jelenlegi állapot bemutatásánál használt zajvizsgálati pontokra végezzük el (Lásd
K‐1. ábra.) A terület légi fotója a zajvizsgálati pontokkal), a módosult forgalmak figyelembe vételével
jogszabályi előírásoknak megfelelően. A pontokon számításaink szerint az alábbi zajterhelési
mértékekkel kellene számolni:

Hely

Időszak

Csúcsóra

Átlagóra

Határérték

Z1 pont (Lk-15 övezetű Lőporgyár utca melletti
használaton kívüli irodaépület DNy-i sarok, 8m-re
az úttengelytől)

Nappal

53,84 dB

51,41 dB

65 dB

Éjjel

-

43,82 dB

55 dB

Z2 pont (Szalonka u. 2. É-i homlokzata előtt
Lőporgyár út tengelyétől 16m-re)

Nappal

49,26 dB

46,83 dB

65 dB

Éjjel

-

39,23 dB

55 dB

Z3 pont (Szalonka u. 3. ÉK-i sarkán a Csererdő út
tengelyétől 6m-re)

Nappal

55,65 dB

52,95 dB

65 dB

Éjjel

-

45,35 dB

55 dB

Z4 pont (Csererdei út 30. ÉK-i homlokzata előtt a
Csererdő út tengelyétől 11m-re)

Nappal

51,70dB

49,66 dB

65 dB

Éjjel

-

42,07 dB

55 dB
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Z5 pont (Csererdei út 7. D-i homlokzata előtt a
Csererdő út tengelyétől 9m-re

Nappal

59,00 dB

56,62 dB

65 dB

Éjjel

-

49,02 dB

55 dB

Z6 pont (Csererdei út 7. É-i homlokzata előtt a
Lőporgyár utca tengelyétől 9m-re

Nappal

54,33 dB

53,65 dB

65 dB

Éjjel

-

46,06 dB

55 dB

Z-7 ábra. Számított közlekedési eredetű zajterhelési értékek és határértékek tervmódosítás esetén

A számított értékeket a határértékekkel összevetve megállapítható, hogy a tervmódosítás esetén egy
referencia ponton sem haladná meg a hajterhelés mértéke a területi határértékeket. A Lőporgyár
utca közeli zajérzékelési pontokon (Z1., Z2, Z6.) a zajterhelés a jelenlegihez képest 3‐6 dB lel
növekedne, de mindenhol messze határérték alatti maradna. Csererdei lakótelep területén a Csererdei
út mentén sehol sem következne be zajterhelés növekedés, ellenben a jelenleg hatályos tervek
esetében, amikor is 10‐11 dB zajszint növekedés következne itt be.
Üzemi zaj
Az üzemi területek a Z1. és Z2. pontok környezetében jönnének létre, így e területrészen kell számítani
zajterhelés mértékének növekedésére. A jelen állapot vizsgálatánál jelzett módszerrel számolva a
területen megjelenő üzemi zajterhelés alakulását az alábbi táblázat mutatja be:
Hely

Időszak

Átlagóra

Határérték

Z1 pont (Lk-15 övezetű Lőporgyár utca melletti
használaton kívüli irodaépület DNy-i sarok,
gazdasági terület mellett 12 m-re)

Nappal

63,97 dB

60 dB

Éjjel

53,95 dB

50 dB

Z2 pont (Szalonka u. 2. É-i homlokzata előtt
Lőporgyár út menti gazdasági területektől 28 mre

Nappal

57,43 dB

60 dB

Éjjel

47,41 dB

50 dB

Z6 pont (Csererdei út 7. É-i homlokzata előtt a
Lőporgyár utcai gazdasági területtől 24m-re

Nappal

59,92 dB

60 dB

Éjjel

49,20 dB

50 dB

Z-8. ábra. Számított üzemi eredetű zajterhelési értékek és határértékek a terv megvalósulása esetében

A jelentősen felülbecsült üzemi zajterhelések vonatkozásában a számítás alapján a kijelölt pontok közül
a volt Bakony Művek területén belüli, jelenleg Lk-15 övezetű területen lévő használatlan irodaépület
közelében haladná meg az üzemi eredetű zajterhelés a zajvédelmi rendeltekben meghatározottat, a
jelenlegi állapothoz képest kb. 1 dB-lel tovább növekedve. A Z2 ponton a zajterhelés növekedése 1
dB alatt maradna mid éjjel mind nappal, és nem érné el a területi határértéket.
Az üzemi zajszámítások alapján javasolt, hogy a Z1 mérőpontnál lévő a volt Bakony Művek területén
belüli, jelenleg Lk-15 övezetű területen lévő használatlan irodaépület területe is kerüljön át Gksz-28
övezetbe, így biztosítva, hogy nem marad a volt Bakony Művek gazdasági területeibe évkelődő olyan
lakóterület, melyet potenciális konfliktus forrást jelentene hosszú távon.
A lakossági kérés, mely szerint a Lőporgyár utca Ny-i részénél a gazdasági és lakóterületek határán
a gazdasági területek felől jelentkező közlekedési és üzemi zajterhelés miatt zajvédő fal létesítése
szükséges, az elvégzett és a ténylegesen várható üzemi zajhatást jelentősen felülbecslő
zajszámítások nem támasztják alá. A lakosság kérése ugyanakkor érthető, hiszen a közelben lévő
Bakony Ipari Kerámia Kft. (a terület ipari övezet, ahol jelentős hatású környezeti terheléssel járó
tevékenység telepítése lehetséges, míg jelen tervben ilyen funkciók telepítése nem megengedett a
kialakításra tervezett kereskedelmi és szolgáltató övezetben) zajhatása miatt a környéken jelentősek a
zajpanaszok, így utólagos zajmérések alapján a lakossággal való konfliktus csökkentése érdekében a
későbbiekben a zajárnyékoló létesítmény részletes vizsgálatok alapján javasolható.
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Egyéb környezeti terhelések alakulása
A tervekben szereplő kereskedelmi és szolgáltató területen technológiai és azokhoz kapcsolódó
környezetvédelmi előírások betartása esetében nem kell számítani a környezetet érő jelentősebb
terhelésre, illetve környezeti károkozásra. A gazdasági telephelyek kialakítása során a hatóságok a
telephely engedélyek és esetleges környezetvédelmi engedélyekben részletes előírásokat tehet a
terhelések és azok kockázatainak minimalizálására. A fenti engedélyekben és technológiai fegyelem
betartása esetében nem kell számítani számottevő a térségben zavaró mértékű környezeti terhelés
megjelenésére, vagy kialakulására.
Erdőtervezett területek igénybe vétele
A módosítással érintett terület É‐i részén a Hrsz. 8675 és 0111/22 hrsz. ingatlanokon az Erdészei
hatóság Erdőtervezett erdőterületeket tart nyilván.
Az erdőtervi adattár szerint a 61/A, 61/TN2, 61/TN1 elsődlegesen védelmi (talajvédelmi) rendeltetésű
erdőrészletek területét venné igénybe a tervmódosítás. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Osztály VE‐09/ERD/02348‐2/2021 ügyiratszámú levelében is megerősítette a területek erdőtervi
adattárban való szereplését. Az erdő igénybe vételéve kapcsolatban azonban a környezeti vizsgálat
lefolytatását – az Önkormányzattal egyetértve – nem tartotta szükségesnek.

K-2.ábra Erdőtervezett erdőterületek Csererdő városrész térségében (NÉBIH honlap 2022.)

Földhivatali nyilvántartás szerint a 8675 és 0111/22 hrsz. ingatlanok egyaránt kivett ipartelepek.
Ennek tisztázására, az erdő nyilvántartásból való törlésre a Tulajdonos az erdészeti államigazgatási
szervnél, az Önkormányzat támogatásával, eljárást kezdeményezett, mely a terv készítésekor
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folyamatban van. Az érintett terület ma is beépítésre szánt területfelhasználási egységbe sorolt.
Jelen módosítás során nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése. Az iparterületeken kijelölt
erdők erdőtervi adattárból való törlésére az elmúlt években volt lehetőség, így a tulajdonos és az
Önkormányzat e lehetőséggel élni szeretne jelen terület esetében is.

3.5.2. olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat váltanak ki, vagy ösztönöznek, amelyek
közvetett módon környezeti következménnyel járhatnak
A terv nem növeli a beépítésre szánt területek nagyságát. A környezeti vizsgálat eredményei alapján is
megállapíthatóan a terv meglévő területhasználati konfliktusok megszüntetését és megelőzését
célozza. Az értékelés alapján látható, hogy a terv a területek racionális, gazdaságos, környezeti
konfliktusok csökkentését eredményező javaslatokat tesz a település fejlesztési céljaival és
környezetvédelmi programjának szempontjai figyelembe vételével és azoknak megfelelően.

3.6. Az előző pontok szerint meghatározott információkból kiindulva a terv, illetve
program megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti
következmények előrejelzése:
3.6.1. Jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén különös tekintettel:
A következő két fejezetben összehasonlításra kerül a tervezett módosítás környezeti hatásai az egyes
környezeti elemekre. Az összehasonlításnak alapvetően 3 szintje lehetséges, az alábbiak miatt:






0/1 változat – sem a tervezett módosítás, sem a jelenleg hatályos tervek szerint lehetséges
beépítés nem valósul meg és a területen marad a jelenlegi állapot. Ennek a változatnak a
fennmaradása hosszabb távon nem várható, mindenképp egy ideiglenes állapot lesz, ami
legfeljebb 2‐5 éves időtartamban marad fenn. Ennél hosszabb távon a terület vagy beépül a
hatályos tervek megengedte keretek között, vagy készül rá egy újabb tervmódosítás.
0/2 változat – a területre a tervezett módosítások nem lépnek hatályba, hanem marad a
jelenleg hatályos tervek szerint lehetséges építési szabályozás, és ennek megfelelően beépül a
terület.
1 változat – a tervezett módosítások alapján módosulnak a terület építési szabályai és a
módosult szabályok alapján épül be a terület.

A fenti három változat közül reálisan a legnagyobb eséllyel az 1‐es változat megvalósulása várható. A
másik két változat megvalósulása kisebb eséllyel fog bekövetkezni. A terület beépítésének elmaradása
reálisan 5‐10 éves távlatban biztosan nem reális lehetőséget jelent.
3.6.1.1. A környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez utóbbi
részeként az építészeti és régészeti örökségre),
Az 1‐es változat – azaz a tervmódosítás hatályba lépése és a terület beépítése az új építési szabályok
szerint – várható hatásai az alábbiakban foglalhatók össze.
Földtani közeg szempontjából:
Semleges hatások:



A burkolt és beépített területek, illetve a zöldfelületek aránya változatlan marad
Az épületek alatt terepszint alatti beépítések nem jönnek létre

Kis mértékben kedvezőtlen hatások:
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A beépítés megvalósulása a közeg igénybe vételét jelenti
Haváriás eredetű terhelés kialakulásának lehetősége növekszik, de a technológiai és
környezetvédelmi előírások betartásával ez minimális mértékűre korlátozható

Felszíni víz szempontjából:
Semleges hatások:


A burkolt és beépített területek, illetve a zöldfelületek aránya változatlan marad

Kis mértékben kedvezőtlen hatások:




A beépítés megvalósulása révén az elvezetésre kerülő csapadékvizek mennyisége nő, a
helyben talajba szivárgó vizek mennyisége csökken. – a hatás helyben kialakításra kerülő
szikkasztó árkokkal, medencékkel, záportározók létesítésével csökkenthető.
Haváriás eredetű terhelés kialakulásának lehetősége növekszik, de a technológiai és
környezetvédelmi előírások betartásával ez minimális mértékűre korlátozható.

Felszín alatti víz szempontjából:
Semleges hatások:


A területen feltárt szennyezés kárelhárítási tevékenységeket nem befolyásolja.

Kis mértékben kedvezőtlen hatások:




A beépítés megvalósulása révén az elvezetésre kerülő csapadékvizek mennyisége nő, a
helyben talajba szivárgó vizek mennyisége csökken – a hatás helyben kialakításra kerülő
szikkasztó árkokkal, medencékkel, záportározók létesítésével csökkenthető.
Haváriás eredetű terhelés kialakulásának lehetősége növekszik, de a technológiai és
környezetvédelmi előírások betartásával ez minimális mértékűre korlátozható.

Levegő szempontjából:
Nagymértékben kedvező hatások:




A terület vonzott többlet járműforgalma a jelenlegi lehetségeshez képest csökkeni fog, így a
közlekedési emisszió összes mennyisége várhatóan jelentőseb kisebb lesz (66 Ejm/h forgalom
kibocsátása a jelenleg lehetséges 218 Ejm/h forgalommal szemben)
A közlekedési eredetű emisszió jelentős részben a Csererdő városrész lakóterületein kívül fog
megjelenni

Kis mértékben kedvezőtlen hatások:


Az üzemi forrásokból származó légszennyező anyagok kibocsátása a területen várhatóan kis
mértékben növekedni fog, de a növekedés nem fogja a levegőminőség jelentősebb romlását
előidézni.

Zaj szempontjából:
Nagymértékben kedvező hatások:




A terület vonzott többlet járműforgalma a jelenlegi lehetségeshez képest csökkeni fog, így a
közlekedési zajemisszió összes mennyisége várhatóan jelentősen kisebb lesz (66 Ejm/h
forgalom kibocsátása a jelenleg lehetséges 218 Ejm/h forgalommal szemben)
A közlekedési eredetű zajemisszió jelentős részben a Csererdő városrész lakóterületein kívül
fog megjelenni.
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A módosítás révén a Csererdei út lakóterületi szakaszait nem éri többlet forgalmi terhelés, azaz
ott a zajterhelés növekedése nem fog bekövetkezni.

Kis mértékben kedvezőtlen hatások:







Az üzemi forrásokból származó zajterhelés az új kereskedelmi és szolgáltató területeken is meg
fog jelenni
A Lőporgyár utca Ny‐i vége térségében lévő lakóterületek környezetében várható az üzemi
eredetű zajterhelés növekedése, de az nem fogja meghaladni a határértéket (ahol meghaladná
a volt Bakony Művek területén belüli használatlan irodaház környezetében, ott javasolja a
környezeti értékelés a Módosítási tervi terület kiegészítését az érintett lakóövezeti ingatlanra
is. (Lásd 1.3 fejezetben leírtak))
A Lőporgyár utca Ny‐i vége és a Csereredő utcai kereszteződés térségében lévő lakóterületek
környezetében várható a közlekedési eredetű zajterhelés növekedése, de a növekedés
eredményeként is határérték alatti marad a zajterhelés.
a közlekedési eredetű zajkibocsátás a Lőporgyár utca mentén növekedni fog, a növekedés
eredményeként a terhelés mértéke jelentősen határérték alatt marad, csak minimális
mértékben érint a terhelés növekedése lakóterületeket.

Élővilág szempontjából:
Semleges hatások:


A területen a zöldfelületi arány változatlan marad a jelenlegi építési előírásokhoz képest.

Nagymértékben kedvezőtlen hatások:




A terület beépítése az élőhelyek jelentős részének megszűnésével jár.
A terület beépítése jelenlegi erdők megszüntetésével jár
Csökken az Országos Ökológiai Hálózat Puffer területeinek kiterjedése

Ember szempontjából (elsősorban a gazdasági és szociális körülmények alakulását értjük rajta):
Nagymértékben kedvező hatások:




A területen új munkahelyek jönnek létre, ami a lakosság anyagi helyzetének javítását
eredményezi
Nem jönnek létre olyan lakóterületek, melyek jelentősebb környezeti terhelésnek kitettek és
környezeti konfliktusok megelőzhetők vele.
A megnövekvő forgalom miatt nincs szükség a Csererdei út és Házgyári út csomópontjának
átépítésére, sem a Cseri‐murvabánya felé egy a városrész megközelítését biztosító új
közlekedési kapcsolat megépítésére a Házgyári útig – ehelyett egyéb a városrész lakóterületi
szociális és zöldfelületi ellátását növelő beruházásra fordítható ezen elmaradó költségek.

Kis mértékben kedvezőtlen hatások:


Nem valósul meg egy nagyobb volumenű (kb. 400 lakás) lakásépítési lehetőség a városban –
lakáskínálat szűkülése.

Táj, városkép szempontjából:
Nagymértékben kedvező hatások:


A terület beépítése során a megengedett építménymagasság 10,5 m‐ről 5,5m*re csökken, ami
ezt jelenti, hogy az épületállomány jelentősen kisebb magasságú lesz, mint a térségben
jellemző fák magassága, így azok az épületek takarását, tájba illesztését jobban tudják
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elősegíteni és a megjelenő épületek tájképi látványa jelentősen kisebb lesz nagyobb
távolságból.
Kismértékben kedvezőtlen hatások:



A terület beépítésre kerül, ami tájképi szempontból zavaró elemként fog megjelenni a
tájképben.
a korábban sűrűn fásított üzemi terület helyett kis mértékben fásított egyre növekvő méretű
ipari park jön létre a volt Bakony Művek területén

3.6.1.2. „0” változat: a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, zajra
emberre valamint védett értékekre, az építészeti és régészeti örökségre), gyakorolt hatások, ha a
tervezett változások nem valósulnak meg
Az 0/2‐es változat – azaz a tervmódosítás nem lép hatályba és a terület beépítése megtörténik a
jelenleg hatályos tervek szerint, azaz Lk‐15 jelű kisvárosias lakóövezet alakul ki kb. 400 lakás
megépítésével. A lehetőség várható hatásai az alábbiakban foglalhatók össze.
Földtani közeg szempontjából:
Kismértékben kedvező hatások:


Haváriás eredetű terhelés kialakulásának lehetősége nem növekszik, csak háztartási eredetű
haváriás terhelések kialakulása lehetséges minimális kockázattal

Semleges hatások:


A burkolt és beépített területek, illetve a zöldfelületek aránya változatlan marad

Kismértékben kedvezőtlen hatások:



A beépítés megvalósulása a közeg igénybe vételét jelenti
Az épületek alatt terepszint alatti beépítések is létrejönnek, ami jelentősebb hatású lesz a
közegre.

Felszíni víz szempontjából:
Kismértékben kedvező hatások:


Haváriás eredetű terhelés kialakulásának lehetősége nem növekszik, csak háztartási eredetű
haváriás terhelések kialakulása lehetséges minimális kockázattal

Semleges hatások:


A burkolt és beépített területek, illetve a zöldfelületek aránya változatlan marad

Kis mértékben kedvezőtlen hatások:


A beépítés megvalósulása révén az elvezetésre kerülő csapadékvizek mennyisége nő, a
helyben talajba szivárgó vizek mennyisége csökken. – a hatás helyben kialakításra kerülő
szikkasztó árkokkal, medencékkel, záportározók létesítésével csökkenthető.

Felszín alatti víz szempontjából:
Kismértékben kedvező hatások:


Haváriás eredetű terhelés kialakulásának lehetősége nem növekszik, csak háztartási eredetű
haváriás terhelések kialakulása lehetséges minimális kockázattal

Semleges hatások:


A területen feltárt szennyezés kárelhárítási tevékenységeket nem befolyásolja.
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Kismértékben kedvezőtlen hatások:


A beépítés megvalósulása révén az elvezetésre kerülő csapadékvizek mennyisége nő, a
helyben talajba szivárgó vizek mennyisége csökken – a hatás helyben kialakításra kerülő
szikkasztó árkokkal, medencékkel, záportározók létesítésével csökkenthető.

Levegő szempontjából:
Kismértékben kedvező hatások:


Az üzemi forrásokból származó légszennyező anyagok kibocsátása a térségben nem fog
növekedni.

Nagymértékben kedvezőtlen hatások:




A terület vonzott többlet járműforgalma a tervezett módosításhoz képest jelentősen
növekedni fog, így a közlekedési emisszió összes mennyisége várhatóan jelentősen nőni fog,
ami a Csererdei út lakóterületen áthaladó részén fog megjelenni (66 EJm/h forgalom
kibocsátása helyett 218 Ejm/h forgalom növekedés)
A közlekedési eredetű emisszió növekedése alapvetően a Csererdő városrész lakóterületein
fog megjelenni

Zaj szempontjából:
Kismértékben kedvező hatások:




Új üzemi források nem létesülnek.
A Lőporgyár utca Ny‐i vége térségében lévő lakóterületek környezetében várható az üzemi
eredetű zajterhelés a jelenlegi szinten marad.
Közlekedési eredetű zajkibocsátás a Lőporgyár utca mentén nem fog növekedni, az azok
közelében lévő, de a Csererdei úttól távoli ingatlanok esetében nem lesz zajterhelés
növekedés.

Nagymértékben kedvezőtlen hatások:






A terület vonzott többlet járműforgalma a módosításhoz képest jelenősen növekedni fog, így
a közlekedési zajemisszió összes mennyisége várhatóan jelentősen nőni fog (66 EJm/h
forgalom kibocsátása helyett várhatóan 218 Ejm/h forgalom jelenik meg a területen)
A közlekedési eredetű zajemisszió növekedés teljes mértékben a Csererdő városrész
lakóterületein fog megjelenni – a teljes többlet forgalom a Csererdei úton fog bonyolódni, az
út tengelyétől mért 6‐7,7 m szélességű sávon belül mindenütt határértéket meghaladó
mértékű lesz a közlekedési eredetű zajterhelés.
Nem kerül módosításra a határértéket meghaladó terhelésű a volt Bakony Művek területén
belüli használatlan irodaház (hrsz 8712), így ott a határérték körüli vagy azt meghaladó
mértékű helyen lakó funkció kialakítására lesz mód. (Lásd 1.3 fejezetben leírtak))

Élővilág szempontjából:
Semleges hatások:


A területen a zöldfelületi arány változatlan marad.

Nagymértékben kedvezőtlen hatások:



A terület beépítése az élőhelyek jelentős részének megszűnésével jár.
A terület beépítése jelenlegi erdők megszüntetésével jár
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Csökken az Országos Ökológiai Hálózat Puffer területeinek kiterjedése

Ember szempontjából (elsősorban a gazdasági és szociális körülmények alakulását értjük rajta):
Kismértékben kedvező hatások:


Egy nagyobb volumenű (kb. 400 lakás) lakásépítési lehetőség megvalósul a városban –
lakáskínálat bővítése – de a lakások kedvezőtlen környezeti környezetben jönnek létre
(szomszédos kereskedelmi, gazdasági terület terhelése), ami a lakások kedveltségét erősen
korlátozza.

Nagymértékben kedvezőtlen hatások:




A területen új munkahelyek nem jönnek létre, a lakosság anyagi helyzetének javítása itt nem
várható
Olyan lakásállomány jön létre, ami jelentősebb környezeti terhelésnek kitett, a konfliktusok a
lakók és a meglévő kereskedelmi területek között jelentősen növekedhet.
A megnövekvő forgalom miatt a Csererdei út és Házgyári út csomópontját át kell rövid időn
belül építeni, valamint ki kell építeni a Cseri‐murvabánya felé egy a városrész megközelítését
biztosító utat a Házgyári útig – jelentős beruházási igényt fog jelenteni és ezek is csak részben
fogják megoldani a lakóterületeket érintő többlet járműforgalomból eredő környezeti
hatásokat a lakóterületeken belül.

Táj, városkép szempontjából:
Kismértékben kedvezőtlen hatások:



A terület beépítésre kerül, ami tájképi szempontból zavaró elemként fog megjelenni a
tájképben.
A korábban sűrűn fásított üzemi terület helyett kisebb mértékben fásított lakóterület alakul ki.

Nagymértékben kedvezőtlen hatások:


A terület beépítése során a megengedett építménymagasság 10,5 m marad, ami ezt jelenti,
hogy az épületállomány nagyjából azonos vagy magasabb lesz, mint a térségben jellemző fák
magassága, így azok az épületek takarását, tájba illesztését kevésbé tudják elősegíteni és a
megjelenő épületek tájképi látványban meg fognak jelenni, nagy távolságból is láthatóvá
válnak.

A 0/2‐es változat – azaz a tervmódosítás nem lép hatályba és a terület beépítése a jelenleg hatályos
építési szabályok szerint sem épül be. A változat alapvetően a jelenlegi állapotok fennmaradását
jelenti. Ez a változat reálisan hosszú ideig nem fenntartható, mivel a terület a települési térség része
és beépítésre szánt terület már 15‐17 éve, azaz a beépítés megvalósítása már sokáig nem halasztható.
Ezen lehetőség fő előnye, hogy a környezeti elemeket és azok rendszereit érő növekvő terhelések nem
jelennek meg a területen. A negatív hatásai alapvetően az ember érintő hatások lesznek a gazdasági
aktivitás és a szociális körülmények javulásának időleges elmaradása által.

3.6.1.3. A környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre,
klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra
A tervezett módosítás a környezeti elemek rendszerei minimális hatással van, elsősorban azért mert
alapvetően kis területet érint a tervezett módosítás, másrészt a terület jelenleg is beépítésre szánt, így
e rendszerek bizonyos mértékű érintettsége sérülése már jelenleg is bekövetkezett.
‐49/60‐

Veszprém MJV településrendezési eszközeinek 2021 évi 1. számú módosítása (BAKONYMŰVEK) tervhez 5/2005. Kr. szerinti
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

A tájra, tájképre a módosítás szerinti változások inkább kedvezőek, mivel alacsonyabb, a fák által
jobban takarható épületek kerülnek majd elhelyezésre a területen. A tájba illesztés a telkek fokozott
fásításával tovább javítható.
A települési szempontból kedvező lesz, hogy a területhasználati funkciók egymástól jobban el fognak
különülni, ezáltal egymást kevésbé fogják terhelni káros hatásaikkal. A módosítás révén lehetőség
nyílik a volt Bakony Művek területén a tervezett ipari park megvalósulására a környezeti konfliktusok
fokozódása nélkül.
Klimatikus szempontból a módosítás nem lesz jelentős hatású, mivel burkolat és beépített területek
aránya a zöldfelületekhez képest nem fog változni a jelenlegi lehetőségekhez képest, igaz a jelenlegi
természeti állapothoz képest igen, hiszen a terület beépítésre kerül. Az alacsonyabb épületmagasságok
révén a zöldfelületek faállománya inkább tudja majd az 5,5 m magas épületeket a kialakuló
lobfelületével beárnyékolni, mint a 10,5 m épületmagasság esetében az lehetséges volna. (A 10.5 m
nagyságrendileg a fák várható magassága lenne a területen.) Azaz a kisebb épületek esetében azok fölé
nyúló lobtömeg nagyobb lehet, amivel a felületek felmelegedése és ezáltal a hősziget hatás
kialakulásának mértéke kicsit csökkenhet.
A természeti rendszerekre leginkább a terület beépítése lesz hatással, függetlenül annak megváltozó
beépítési módjától és funkciójától. A természetes növényállomány számára azonos méretű felületek
álnak majd rendelkezésre, így e területen jelentős változással nem kell számolni. Az erdősült területek
igénybe vétele mindenképp negatív hatású, de az alapvetően már korábbi tervekben eldöntött
változás jelenlegi realizálódásaként jelenik meg.
A biodiverzitásra alapvetően szintén leginkább a terület már más tervekben eldöntött beépíthetővé
tétele lesz hatással és a módosítás ezen eldöntött hatáson már érdemben nem változtat.
3.6.1.4. A Natura 2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e területeken lévő élőhelyek
és fajok kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának,
fejlesztésének lehetőségeire,
A tervezett módosítási terület nem érint Natura 2000 területeket. Nem érint sem országos, sem helyi
jelentőségű védett vagy védelemre javasolt területet. A módosítással érintett terület jelenleg is
beépítésre szánt, de még nem beépített területeken jön létre, de a területen sincs jelentős természeti
értéket képviselő élőhely, így ilyen területek állapotát nem befolyásolja kedvezőtlenül.
3.6.1.5. Az előbbi hatások következtében az érintett emberek egészségi állapotában, valamint
társadalmi, gazdasági helyzetében - különösen életminőségében, kulturális örökségében,
területhasználata feltételeiben - várhatóan fellépő változásokra;
Alapvetően le kell szögezni, hogy valamennyi tervezett változtatás a környezeti konfliktusok
csökkentését, várható új konfliktusok nagyságának csökkenését szolgálja. A fentiekben látható, hogy a
változások többsége a környező lakosság többsége számára a jelenlegi szabályok betartásával kialakuló
környezeti terhelés növekedés sokkal kisebb lesz, illetve a megjelenő terhelés növekedés sokkal
lokálisabb lesz. A változások tehát alapvetően a jelenleg érvényes lehetőségekhez képest jelentősen
javulni fognak minden lakó számára.
A tartós, jelentősebb zajterhelés nem csak pszichés, hanem egészségügyi értelemben is káros a
lakosságra nézve. A terv eléri, hogy a lakosságot érő zajterhelés mindenhol csökkenjen a jelenleg
lehetségeshez képest, illetve a jelenlegi állapothoz képest csak lokálisan, kis területek legyenek olyanok
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ahol a zajterhelés növekedésével kell számolni. Fontos megjegyezni, hogy a számítások szerint a
zajterhelés minden lakóterületen a területi határértékeken belül marad várhatóan műszaki zajvédelem
megépítése nélkül is.
Amennyiben megvalósul a kitűzött cél, és tényleg a belső városrészekből kisebb, ott környezetüket már
jelentősebben terhelő vállalkozások tudnak a kialakuló gazdasági területre átköltözni, úgy a város sok
területén várható a lokális környezeti minőség javulása és az emberek kisebb terhelése, ezen
folyamatok által. Ez különösen kedvező hatású lenne a város lakói számára.
A gazdasági területek kínálatának növekedése várhatóan növeli a vállalkozó kedvet, a város gazdasági
potenciálja növekedni tud. A prosperáló vállalkozások, pedig a város lakói számára jobb jövedelmi
helyzetet teremtve elősegítik a jobb életminőség elérését, a jólét növelését, ami szintén kedvezően
hat a város egészére is.
Összességében megállapítható, hogy a terv nem tartalmaz olyan elemet, amely – amennyiben
optimális szakszerűség, precíz organizáció és megfelelő anyagi erőforrás rendelkezésre áll a
megvalósításkor – a környezeti elemek olyan mértékű terhelését eredményezné, hogy az káros
hatással lenne az emberek életminőségére és egészségére.

3.6.2. a közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén különös tekintettel:
3.6.2.1. új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők felerősödésére,
A tervezett módosítás megvalósulása esetében új környezeti konfliktus nem alakul ki a területen.
A Lőporgyár utca Ny‐i végének környezetében ugyanakkor a meglévő zajterhelés, ami részben az üzemi
területek növekedéséből, és részben a járműforgalom növekedéséből fog származni, erősödni fog kis
mértékben, de a számítások szerint mindenhol határérték alatti lesz a növekedés, úgy is, hogy nem
létesülnek műszaki zajvédelmi létesítmények. Azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a terhelés és
a konfliktus növekedésének mértéke jelentősen kisebb lesz, mint ami várhatóan a jelenlegi szabályozás
által lehetséges lakóterület bővítés megvalósulása esetében következne be a térségben és a Csererdő
lakótelep más lakóterületi részein is. sokkal nagyobb területet érintően.
A terhelés növekedése bár a számítások szerint nem igényel műszaki zajvédelem létestését, mégis
javasolt a zajterhelés növekedésének folyamatos monitorozása a gazdasági terület beépülése és
igénybe vétele során. A környező lakossággal a jó kapcsolat megőrzése érdekében a műszaki
zajvédelem megépítése, akár a zajvédelmi határértékek teljesülése esetén és indokolható lehet a
konfliktushelyzet indokolatlan elmérgesedésének megelőzése érdekében az érintett lakossággal való
konzultáció alapján.
3.6.2.2. környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek
gyengítésére vagy korlátozására,
A helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezett módosítása nem jár ilyen hatásokkal.
3.6.2.3. a helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási módtól való
eltérés fenntartására vagy létrehozására,
A terv alapvető célkitűzése (és feladata), hogy az optimális térszerkezetet, területfelhasználást
alakítson ki a módosítással érintett területen illetve az egész Csererdő városrész szempontjából a
leginkább optimális, a lakosság és a vállalkozások igényeit és elvárásait kielégítő szerkezetet hozzon
létre. A tervezett javaslat ennek elérését szolgálja.
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3.6.2.4. olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok gyengítésére, amelyek
a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak,
A terv nem tartalmaz olyan elemeket, melyek a táj (város) eltartó képességéhez alkalmazkodó helyi
társadalmi‐kulturális, gazdasági‐gazdálkodási hagyományok gyengítését eredményeznék, inkább azok
növelését szolgálja azáltal, hogy megfelelő kereskedelmi és szolgáltató területeket hoz létre kisebb
vállalkozások számára is.
3.6.2.5. A természeti erőforrások megújulásának korlátozására,
A terv e problémakör elkerülésére törekszik, a természeti erőforrások racionális felhasználására irányul
(nem hoz létre új beépítésre szánt területeket), ezzel a természeti erőforrások megújulását nem
korlátozza.
3.6.2.6. A nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a helyi természeti
erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítására
A tervezés jelen fázisban ilyen hatás nem prognosztizálható, ez csak az egyes megvalósuló, a gazdasági
területre ténylegesen betelepülő vállalkozások esetében önállóan lesz megállapítható.

3.7. A környezeti következmények alapján a terv, illetve program és a változatok
értékelése, a környezeti szempontból elfogadható változatok meghatározása.
A tervben egy változat került kidolgozásra a tulajdonos a város és a környező lakossági érdekek és a
magasabb szintű tervek által meghatározott kereteken belül. A terv figyelembe veszi a magasabb szintű
tervek általi meghatározott adottságokat és azok helyi szintű leképezését jelenti, amely a jelenlegi
adottságok között a kidolgozásra került tervváltozat képez.

4. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre
káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére
vonatkozó, a tervben, illetve programban szereplő intézkedések
környezeti hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges
intézkedésekre.
A terv a korábbi tervekhez képest a beépítésre szánt területek növekedését nem tervezi.
Az építési szabályozási eszközök alapvetően olyanok, hogy az azok a környezeti hatások
kompenzálására kevés lehetőség kínálkozik. Jelen tervben mégis sikerült néhány ilyen jellegű
kompenzációs elemet beépíteni:




Beépíthetőség növekedése, építménymagasság csökkentésével párhuzamosan‐ Ez azt
eredményezi, hogy az alapterület beépíthetősége 30%‐ról 40%‐ra nőtt, de közben jelentősen
közel megfeleződött az építménymagasság, ami 10,5m‐ről 5,5 m‐re csökkent, azaz kicsit
nagyobb, de jelentősen alacsonyabb épületek építhetők, ezáltal a beépített szintterület
jelentősen csökkent. Ez részben az eltérő funkciókból is következik, de ugyanakkor a környezeti
terhelés szinten tartását is biztosítja.
A beépíthetőség növelésére az OTÉK által megengedettnél kisebb mértékben nőtt. Az OTÉK
60%‐os beépíthetőséget tesz lehetővé, a tervben viszont csak 40% beépíthetőség lesz
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megengedve, annak érdekében, hogy a szintterületi mutató és ezzel a terület terhelése
megközelítőleg azonos legyen a jelenlegi lakó funkció melletti beépíthetőség adta terheléssel.
A minimális zöldfelületi mutató marad a jelenlegi 20%‐os értékben rögzített, ami szintén a
terhelés növekedés korlátjaként szolgál.
A funkciók változásból következik, hogy az azonos méretű terület vonzott járműforgalma igen
jelentősen a mértékadó 218 Ejm/h értékről 66 Ejm/h értékűre csökkent, ami a területen
kibocsátott kipufogógáz terhelést és zajterhelést is jelentős mértékben csökkenti a területen,
nyilván a gazdasági tevékenységekből eredő többlet kibocsátásokat ez is részben kompenzálja.

A módosítással érintett területen megjelenő a jelenleg lehetségestől eltérő funkció révén egyéb
járulékos beruházásokkal nem kell számolni a területen, ami környezeti szempontból kedvezőnek
tekinthető, melyek az alábbiak:





A kisebb forgalom miatt a Csererdei út és Házgyári út csomópontjának átépítése azonnali
beruházásként nem lesz szükséges.
Elmaradhat egy időre a Csererdő városrész Ny‐i irányú, a Cseri murvabányán keresztüli
közlekedési kapcsolatának kiépítése a Házgyári útig, ami jelen pillanatban és a gazdasági
területek II. ütemű bővítéséig halasztható lesz.
Csererdei úton nem jelenik meg jelentős forgalom növekedés a lakóterületi szakaszon, amivel
az ottani környezetminőség nem romlik, illetve lehetőséget biztosít olyan közlekedési tervek
kidolgozására, mely a jelenleginél kedvezőbb környezeti állapotokat hoz létre a városrész
lakóterületi részén.

A módosítások hatásaként alapvetően a tervben szereplőkön túl illetve a Veszprémi HÉSZ‐ben rögzített
általános szabályokon túl csak egy különleges intézkedést igényel a terület térsége. A Környezeti
értékelés alapján javasolt a hrsz. 8712 alatti utolsó, a volt Bakony Művek gazdasági területén belüli,
lakóterületi övezet megszüntetésére is, amit az tesz szükségessé, hogy ez a telek így teljesen gazdasági
területek közé ékelődve lakó funkcióval a későbbiekben sem lenne hasznosítható. A telken a lakó
funkció létesítéséhez szükséges környezeti feltételek (elsősorban zajterhelés) a telken sosem lenne
biztosítható.

5. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra,
feltételekre, szempontokra, amelyeket a terv, illetve program által
befolyásolt más tervben, illetve programban figyelembe kell venni.
Tekintettel arra, hogy a környezeti értékelés a Veszprém MJV Településszerkezeti terve, helyi építési
szabályzata és szabályozási terve 2021 évi 1. számú módosítása alapvetően kis területre terjed ki és
alapvetően figyelembe veszi a megfelelő szakmai felkészültséggel készített tervek elveit és előírásait,
így azokon felüli további javaslatok tételére csak nagyon korlátozottan van szükség.
A környezeti értékelés készítésekor az értékelést készítő a zajvédelmi vizsgálatban készített
zajszámítások alapján javasolja, hogy a módosítással érintett terület kerüljön kibővítésre a hrsz.
8712 számi ingatlan nyilvántartás szerint iparterület, a hatályos szabályozási terv szerint Lk‐15 jelű
kisvárosias lakóterület területével. A telken jelenleg egy használatlan irodaház található, mely
közvetlenül lenne határos a tervben kijelölésre kerülő Gksz‐28 jelű kereskedelmi és szolgáltató
területekkel. A módosítás után ez lenne az egyetlen olyan ingatlan, mely a volt Bakony Művek
gazdasági területei közé ékelődő lakóterületként maradna fenn az elkerített gazdasági területen belül.
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Az épületet minden oldalról gazdasági területek veszik körül, így a lakó övezeti környezeti határérték
paraméterek nem biztosíthatók a területen (számítások szerint az üzemi zajterhelés várhatóan
meghaladná a védett lakó területekre vonatkozó határértéket). Az alábbi mellékelt ábrán feltüntetésre
kerül a javasolt módosítással érintett terület.
A volt Bakony Művek területén ismert talaj és talajvíz szennyezés megléte, melyre kárelhárítás van
folyamatban. Javasolt, hogy az egyes beépítésre kerülő telkeken a beépítés megkezdése előtt készüljön
a talaj és talajvíz szennyezettség szempontjából alapállapot rögzítésre sor, telkenként legalább egy‐egy
mintavételi ponttal.
További javaslatok megfogalmazására a terv kiterjedése jellege és a jelenleg hatályos tervek részletes
és szakmailag megfelelő javaslatai miatt nem tartjuk szükségesnek.

6. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezeti
hatásokra vonatkozóan a tervben, illetve programban szereplő
monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb szükséges
intézkedésekre.
Veszprém szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosítása a terv műfajából adódóan
(elsősorban) a területi változások regisztrálására alkalmas:



a magasabb szintű területrendezési tervekkel (MATrT, VMTrT) való összhang igazolását a terv
tartalmazza és a TSZT közvetítésével teljesül.
a városi területi mérleg nyomon követhetővé teszi a területfelhasználási egységek
nagyságának változását, a felsőbb szabályoknak való, mely az építési szabályzat számára
meghatározza a lehetséges mozgásteret.

Az alábbi monitorozási javaslatok a tervben foglalt egyes elemek, intézkedések, megoldások műszaki
tervezése, és azok kivitelezési fázisában alkalmazandók:






Lőporgyár út Ny‐i végénél a gazdasági és lakó területek határán javasolt zajmonitorozás
végzése, a számított és a tényleges zajterhelések alakulásának nyomon követésére. Szükség
esetén megfelelő műszaki zajvédelem kialakításának megtervezéséhez is alapként
szolgálhatnak a monitorozás eredményei, amit a számítások jelentős túlbecslése alapján,
jelenlegi adatok alapján műszakilag nem tartunk indokoltnak, de a lakossággal való
konfliktusmentes kapcsolat érdekében szükséges lehet.
felszíni vízelvezetőkbe jutó csapadékvizek vízminőségének kontrollja ‐ esetleges szennyezések
megelőzésére.
vízbázisok és figyelőkútjainak vízminőségi monitoring,
zöldfelületi intenzitás alakulásának ellenőrzése, nyomon követése.
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7. Az 1-6. pontokban megadott valamennyi információra kiterjedő
közérthető összefoglaló.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 43. § (4) és (5) bekezdés
alapján, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm.
rendelet 1. § (3) bekezdése és 1. számú melléklet 2. pontja alapján a település egy részére vonatkozó
építési szabályzat és szabályozási terv készítéséhez (a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Trk.) 3. melléklete szerinti tartalommal) környezeti értékelést magában foglaló környezeti vizsgálat
elkészítését kérhetik a szabályozási terv készítése során az azt véleményező szakhatóságok. Az eljárás
során az alábbi résztvevők kérték a környezeti vizsgálat elkészítését:



Veszprém Megye Kormányhivatala – Állami főépítészi Iroda: hiv. szám: FOE/122‐12/2021
Veszprém Megye Kormányhivatala – Természetvédelmi osztály hiv. szám: FOE/122‐12/2021

A környezeti értékelés tartalmi követelményeit a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 4. számú melléklete
tartalmazza. Jelen dokumentum a rendelet melléklete szerinti tartalommal kézült, olyan pontok
elhagyásával, mely a terv speciális jellege miatt itt nem értelmezhetők.
Veszprém településrendezési eszközeinek jelen, 2021. évi 1. számú módosítását tulajdonosi
kérelemre Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezte, a módosítás a város
gazdasági fejlesztési céljainak megvalósítását célozza. A módosítás nem változtatja meg a város
kialakult fő szerkezetét, és infrastruktúra hálózatát és a település fejlesztési céljaival összhangban van.
A módosítás célja a tervezési területen kisebb gazdasági telephelyek kialakításához megfelelő
településrendezési környezet kialakítása.
A módosítás helyszíne Veszprém Csererdő városrészén található, az egykori Bakony Művek területén.
A módosítási terület szomszédságában lévő kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület jelentős része
működő telephely. A módosítással közvetlenül érintett terület (lakóterületként megjelölt terület) az
ingatlan‐nyilvántartás szerint is lakótelkek. Az ingatlanok feltáró útjai és közművei kiépültek, de a
telkek beépítetlenek. A terület elhelyezkedéséből fakadóan a területen lakóterület kialakítása
napjainkban nem javasolt. Az egykori Bakony Művek területén mára kialakult tulajdonosi és
vállalkozási háttér stabil alapja egy ipari park rendszerű gazdasági terület működésének. A terület ma
fejlődés alatt áll és további vállalkozásokat vonz. A tervekben rögzített lakóterület helyett ma további
gazdasági célú ingatlanokra van igény a területen.

A hatályos szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának lényege
A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv a szerkezeti terv elhatározásainak megfelelően Lk‐15
jelű, kisvárosias lakóterület építési övezetekbe sorolja a tervezési területet. Az új területfelhazsnálás
szerint a terület Gksz‐28 jelű Kereskedelmi, szolgáltató övezetbe kerül átsorolásra, az alábbi fő építési
paraméterekkel:
A
Építési
övezet jele

Lk‐15
Gksz‐28

B
Beépítési
mód

SZ
SZ

C
Kialakítandó
legkisebb
telek
területe
(m2)

D
A
beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke (%)

E
Az épületmagasság
megengedett
legnagyobb mértéke
(m)

900
900

30
40

10,5
5,5
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F
Zöldfelület
legkisebb
mértéke (%)

20
20

G
H
Kialakítandó telek legkisebb
szélessége
mélysége
(m)
(m)

25
‐

30
‐
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Kivonat a hatályos és tervezett szabályozási tervből

A módosítás során irányadó szabályozási elemekkel javasolt a 8675 hrsz. ingatlan felosztását a
szomszédos területekhez hasonlóan. A közlekedésre 8,0 m szélességű egyirányú, magánút javasolt.
A tervezett módosítással változik:






a terület tervezett területhasználata (Lk15 ‐ Gksz‐28)
kismértékben nő a telkek beépíthető területe (30% helyett 40% összesen +5551 m2)
csökken az elhelyezhető épületek magassága (10,5 m helyett 5,5 m) (5,0 m épületmagasság
csökkenés)
csökken a maximálisan beépíthető szintterült (csökkenés ‐17210 m2)
változatlan marad a minimális zöldfelület (11.103 m2)

A terület használatának aránya megváltozik. A lakóterületek igényeihez jobban illeszkedő kisebb
beépített alapterület, és nagyobb épületmagasság a gazdasági területté válás esetén felcserélődik
(nagyobb beépítettség, kisebb építménymagasság). Tekintettel arra, hogy az üzemi épületek jelentős
része egyszintes, nagyobb beépítettség indokolt, és kisebb épületmagasság elegendő. Gazdasági
területek esetében a javasolt 40%-os beépíthetőség országos átlag alatti érték (OTÉK előírása szerint
maximum 60% lehetne), a terület adottságaira reagál, lazább beépítettséget eredményez.

Terület megközelítése, közlekedés
A terület megközelítése a lakossági forgalomtól elzárt Lőporgyári utcán keresztül biztosítható a
lakóterületek érintése nélkül. A volt Bakony Művek gazdasági területeinek teljes területén 15 km/h
sebességkorlátozás van érvényben. Az OTÉK alapján számított és a tényleges területhasználat alapján
számított a kereskedelmi és szolgáltató terület vonzott többlet mértékadó forgalma 66 Ejm/h
mértékben határozható meg, mely többlet terhelés a jelenlegi Csererdei út és Hátgyári út csomóponti
kapcsolata még biztonságosan le tud bonyolítani, de már eléri a 100%‐os kapacitási korlátját.
A terv egy további, tervezett megközelítést is jelöl a gazdasági területek számára, amely a volt Bakony
Művek feltáró útját, annak nyugati végénél összekapcsolja a jelenleg zsákutcaként működő, a
murvabányához és a hulladéklerakóhoz vezető útszakasszal, így biztosítva közvetlen kapcsolatot a
Házgyári úthoz. Az út kiszabályozott szélessége 14 m. Jelen tervezett módosítás, e kapcsolat
megépítése nélkül is lehetséges, de a gazdasági területek további fejlődéséhez már szükség lesz ezen
kapcsolat megépítésére.
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A környezeti értékelés készítésekor az értékelést készítő a zajvédelmi vizsgálatban készített
zajszámítások alapján javasolja, hogy a módosítással érintett terület kerüljön kibővítésre a hrsz.
8712 számi ingatlan nyilvántartás szerint iparterület, a hatályos szabályozási terv szerint Lk‐15 jelű
kisvárosias lakóterület területével. A telken jelenleg egy használatlan irodaház található, mely
közvetlenül lenne határos a tervben kijelölésre kerülő Gksz‐28 jelű kereskedelmi és szolgáltató
területekkel. A módosítás után ez lenne az egyetlen olyan ingatlan, mely a volt Bakony Művek
gazdasági területei közé ékelődő lakóterületként maradna fenn az elkerített gazdasági területen belül.
Az épületet minden oldalról gazdasági területek veszik körül, így a lakó övezeti környezeti határérték
paraméterek nem biztosíthatók a területen (számítások szerint az üzemi zajterhelés várhatóan
meghaladná a védett lakó területekre vonatkozó határértéket).
Magasabb szintű terveknek való megfelelés
Jelen terv az alábbi magasabb szintű, országos, megyei és városi szintű tervekkel összhangban van,
mely tervek illetve programok az alábbiak:






Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény (a továbbiakban: MATrT),
9/2019. (VI.14.) MvM rendelet a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának
kiegészítő szabályozásáról (a továbbiakban: MvM. rend.)
15/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet Veszprém megye területrendezési
szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről (a továbbiakban: VMTrT)
VESZPRÉM MJV Integrált Városfejlesztési Stratégia │ 2008 (IVS)
VESZPRÉM MJV Környezetvédelmi Programja 2015‐2020 (2014)

A teljes tervi összhanghoz az alábbi kisebb korrekciókkal tekinthető teljesnek:



Országos Ökológiai Hálózat Puffer területét érinti a módosítással érintett terület
Az Országos Erdőtervi adattárban erdőtervezett ként nyilvántartott erdőterületeket érint a
módosítással érintett terület

Országos Ökológiai Hálózat Puffer terület érintettsége
Az eljárás során a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság által küldött nyilatkozat szerint a
módosítással érintett terület az ökológiai hálózattal nem érintett, ugyanakkor az
adatszolgáltatásukban szereplő Országos Ökológiai Hálózat Pufferterületének lehatárolása az országis
és megyei tervekben szereplő lehatárolással megegyezik és érinti a módosítással érintett terület
érszaki részét. A terület az országos tervekben települési térségbe tartozik és a város terveiben jelenleg
is beépítésre szánt terület. A puffer területre vonatkozó jogszabályi előírások nem ellentétesek a
tervmódosítás tartalmával azt nem lehetetlenítik el, módosítást feltétlenül nem igényel, bár a puffer
terült funkciót az érintett területrész a beépítés után csak nagyon korlátozottan tudja biztosítani.
Az Országos Erdőtervi adattárban erdőtervezett ként nyilvántartott erdőterületeket érint a
módosítással érintett terület
A terület jelenleg szerepel az erdőtervi adattárban és egy részén erdei fákból álló erdősült terület
található, a terület erdőtervi adattárban való szerepeltetése mégis vitatott és vitatható. Földhivatali
nyilvántartás szerint a 8675 és 0111/22 hrsz. ingatlanok egyaránt kivett ipartelepek. Ennek
tisztázására, az erdő nyilvántartásból való törlésre a Tulajdonos a városi Önkormányzat támogatása
mellett az erdészeti államigazgatási szervnél eljárást kezdeményezett, mely a terv készítésekor
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folyamatban van. Az érintett terület ma is beépítésre szánt területfelhasználási egységbe sorolt.
Jelen módosítás során nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése. Az erdőtervi adattárban
nyilvántartott területek módosítása szükséges ahhoz, hogy a területrészen a tervezett beépítések
megvalósulhassanak.
A tervmódosítás várható fő környezeti hatásai, amennyiben a terv megvalósul:
Földtani közeg, felszíni és felszín alatti vizek szempontjából a terv megvalósítása vagy a jelenlegi tervek
hatályban maradása igen csekély környezeti hatást jelent, alapvetően csak a kereskedelmi és
szolgáltató funkciók megjelenése miatti kismértékben növekvő, haváris esetekből eredő,
környezetszennyezés kockázattal kell számolni.
Levegő szempontjából jelentősen kedvező hatású lenne, hogy a módosítással érintett terület vonzott
többlet járműforgalma a jelenlegi lehetségeshez képest csökkeni fog, így a közlekedési emisszió
összes mennyisége várhatóan jelentőseb kisebb lesz (66 EJm/h forgalom kibocsátása a jelenleg
lehetséges 218 Ejm/h forgalommal szemben). Különösen fontos hogy a forgalomnövekedésből
származó többlet kibocsátás nem a lakóterületeken haladó Csererdei úton jelenik meg, hanem a
gazdasági területeken haladó Lőporgyár utcán jelenne meg, így a lakosság érintettsége jelentősen
csökkenne. Kis mértékben kedvezőtlen hatásként kell számolni a kereskedelmi és szolgáltató terület
légszennyezés kibocsátásának megjelenésével.
Zajterhelés szempontjából jelentősen kedvező hatású lenne, hogy a módosítással érintett terület
vonzott többlet járműforgalma a jelenlegi lehetségeshez képest kisebb lesz, így a közlekedési
zajemisszió összessége kisebb lesz a városrészben. Különösen fontos hogy a forgalomnövekedés nem
érinti lakóterületeken haladó Csererdei utat, ott nem lesz zajterhelés növekedés. Kismértékben
kedvezőtlen hatást jelent:





az üzemi forrásokból származó zajterhelés az új kereskedelmi és szolgáltató területeken is meg
fog jelenni;
a Lőporgyár utca Ny‐i vége térségében lévő lakóterületek környezetében várható az üzemi és
a közlekedési eredetű zajterhelés növekedése, de az nem fogja meghaladni a területi
határértékeket a terület teljes egészének használatakor sem;
a volt Bakony Művek területén belüli használatlan irodaház környezetében határérték feletti
lehet az üzemi eredetű zajterhelés, ezért a környezeti értékelés alapján az érintett hrsz. 8712
telekkel javasolt a módosítási terület kiegészítése és itt is kereskedelmi és szolgáltató terület
kialakítása lakóterület helyett.

Élővilág szempontjából semleges hatású, hogy a zöldfelületi arány változatlan marad a jelenlegi építési
előírásokhoz képest. Nagymértékben kedvezőtlen hatásúnak tekinthető, hogy a terület beépítése
következtében (azaz függetlenül attól, hogy lakóterület vagy kereskedelmi és szolgáltató terület
létesül):




A terület beépítése az élőhelyek jelentős részének megszűnésével jár.
A terület beépítése jelenlegi erdők megszüntetésével jár
Csökken az Országos Ökológiai Hálózat Puffer területeinek kiterjedése

Ember szempontjából (elsősorban a gazdasági és szociális körülmények alakulását értjük rajta)
kismértékben kedvezőtlen hatásúnak értékelhető, hogy nem valósul meg egy nagyobb volumenű (kb.
400 lakás) lakásépítési lehetőség a városban – lakáskínálat szűkülése. Nagymértékben kedvező
hatásúnak értékelhető:
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A területen új munkahelyek jönnek létre, ami a lakosság anyagi helyzetének javítását
eredményezi
Nem jönnek létre olyan lakóterületek, melyek jelentősebb környezeti terhelésnek kitettek és
környezeti konfliktusok megelőzhetők vele.
A megnövekvő forgalom miatt nincs szükség a Csererdei út és Házgyári út csomópontjának
átépítésére, sem a Cseri‐murvabánya felé egy a városrész megközelítését biztosító új
közlekedési kapcsolat megépítésére a Házgyári útig – ehelyett egyéb a városrész lakóterületi
szociális és zöldfelületi ellátását növelő beruházásra fordítható ezen elmaradó költségek.

Táj, városkép szempontjából: nagymértékben kedvező hatásúnak tekinthető, hogy a terület beépítése
során a megengedett építménymagasság 10,5 m‐ről 5,5m‐re csökken, ami ezt jelenti, hogy az
épületállomány jelentősen kisebb magasságú lesz, mint a térségben jellemző fák magassága, így azok
az épületek takarását, tájba illesztését jobban tudják elősegíteni és a megjelenő épületek tájképi
látványa jelentősen kisebb lesz nagyobb távolságból. Kismértékben kedvezőtlen hatásúnak
értékelhető, hogy terület beépítésre kerül, ami tájképi szempontból zavaró elemként fog megjelenni a
tájképben, valamint hogy a korábban sűrűn fásított üzemi terület helyett kis mértékben fásított egyre
növekvő méretű ipari park jön létre a volt Bakony Művek területén.
A tervmódosítás elmaradása estében várható fő környezeti hatások
Az 0/2‐es változat – azaz a tervmódosítás nem lép hatályba és a terület beépítése megtörténik a
jelenleg hatályos tervek szerint, azaz Lk‐15 jelű kisvárosias lakóövezet alakul ki kb. 400 lakás
megépítésével. A lehetőség várható hatásai az alábbiakban foglalhatók össze.
Földtani közeg, felszíni és felszín alatti vizek szempontjából a terv megvalósítása vagy a jelenlegi tervek
hatályban maradása igen csekély környezeti hatást jelent. Kismértékben kedvező lenne, hogy a
kereskedelmi és szolgáltató funkciók megjelenése miatti kismértékben növekvő, haváris eredetű
környezetszennyezés kockázattal nem kellene számolni.
Levegő szempontjából jelentősen kedvezőtlen hatású lenne, hogy a lakóterület vonzott többlet
járműforgalma a módosításhoz képest jelentősen nagyobb lenne, így a közlekedési emisszió összes
mennyisége várhatóan jelentősebben emelkedne (66 Ejm/h mértékadó forgalom kibocsátása helyett
218 Ejm/h forgalommal kell számolni). Különösen fontos hogy a forgalomnövekedésből származó
többlet kibocsátás a lakóterületeken haladó Csererdei úton jelenik majd. A jelenlegi lakosság
érintettsége jelentősen nőne a tervezetthez képest. Kismértékben kedvező hatásként nem kellene
számolni a kereskedelmi és szolgáltató terület légszennyezés kibocsátásának megjelenésével.
Zaj szempontjából kismértékben kedvező hatásúnak értékelhető, hogy nem jönnek létre új üzemi
zajforrások, így az üzemi zajterhelés változatlan marad; a Lőporgyár utca forgalma is változatlan marad,
az onnan a lakóterületeket érő közlekedési eredetű zajterhelés sem változik. Nagymértékben
kedvezőtlen hatások az alábbiak lesznek:




A terület vonzott többlet járműforgalma a módosításhoz képest jelenősen növekedni fog,
így a közlekedési zajemisszió összes mennyisége várhatóan jelentősen nőni fog (66 Ejm/h
forgalom kibocsátása helyett várhatóan 218 Ejm/h mértékadó forgalom jelenik meg a
területen)
A közlekedési eredetű zajemisszió növekedés teljes mértékben a Csererdő városrész
lakóterületein fog megjelenni – a teljes többlet forgalom a Csererdei úton fog bonyolódni, az
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út tengelyétől mért 6‐7,7 m szélességű sávon belül mindenütt határértéket meghaladó
mértékű lesz a közlekedési eredetű zajterhelés várható.
Nem kerül módosításra a határértéket meghaladó terhelésű a volt Bakony Művek területén
belüli használatlan irodaház (hrsz. 8712), így ott a határérték körüli vagy azt meghaladó
mértékű helyen lakó funkció kialakítására lesz mód. (Lásd 1.3 fejezetben leírtak))

Élővilág szempontjából a jelenlegi terv érvényben maradása nem jelent változást az élővilág számára.
Ember szempontjából (elsősorban a gazdasági és szociális körülmények alakulását értjük rajta):
kismértékben kedvező hatásúnak értékelhető, hogy egy nagyobb volumenű (kb. 400 lakás) lakásépítési
lehetőség megvalósul a városban – lakáskínálat bővítése – de a lakások kedvezőtlen környezeti
környezetben jönnek létre (szomszédos kereskedelmi, gazdasági terület terhelése), ami a lakások
kedveltségét erősen korlátozza. Nagymértékben kedvezőtlen hatások az alábbiak jelentenék:




A területen új munkahelyek nem jönnek létre.
Olyan lakásállomány jön létre, ami jelentősebb környezeti terhelésnek kitett, a konfliktusok
a lakók és a meglévő kereskedelmi és szolgáltató területek között jelentősen növekedhet.
A megnövekvő forgalom miatt a Csererdei út és Házgyári út csomópontját át kell rövid időn
belül építeni, valamint ki kell építeni a Cseri‐murvabánya felé egy a városrész megközelítését
biztosító utat a Házgyári útig – jelentős beruházási igényt fog jelenteni és ezek is csak részben
fogják csökkentetni a lakóterületeket érintő többlet környezetterhelés hatását.

Táj, városkép szempontjából a hatások alapvetően azonosak lennének. A jelentős különbséget, ezáltal
nagymértékben kedvezőtlen hatásúnak értékelhető, hogy a megengedett építménymagasság 10,5
m marad. Az épületállomány nagyjából azonos vagy magasabb lesz, mint a térségben jellemző fák
magassága, így azok az épületek takarását, tájba illesztését kevésbé tudják elősegíteni és a megjelenő
épületek tájképi látványban meg fognak jelenni, nagy távolságból is láthatóvá válnak.
A 0/2‐es változat – azaz a tervmódosítás nem lép hatályba és a terület beépítése a jelenleg hatályos
építési szabályok szerint sem épül be. A változat alapvetően a jelenlegi állapotok fennmaradását
jelenti. Ez a változat reálisan hosszú ideig nem fenntartható, mivel a terület a települési térség része
és beépítésre szánt terület már 15‐17 éve, azaz a beépítés megvalósítása már sokáig nem halasztható.
Ezen lehetőség fő előnye, hogy a környezeti elemeket és azok rendszereit érő növekvő terhelések nem
jelennek meg a területen. A negatív hatásai alapvetően az ember érintő hatások lesznek a gazdasági
aktivitás és a szociális körülmények javulásának időleges elmaradása által.

A környezeti értékelés alapvetően feltárta a terület problémáit azon szempontok szerint
melyeket a környezeti értékelés elkészítését kérő hatóságok annak elkészítésének
indokoltnak tekintették. A vizsgálatok alapján a környezeti értékelés során tett javaslattal,
mely szerint javasolt a hrsz. 8712 telket is a módosítás által érintett területbe bevonni ezáltal
csökkenteni a környezeti konfliktus mértékét, alapvetően megnyugtatóan rendezi a
felmerült kérdéseket és kockázatokat. A tervezett módosítások teljes területet érintő
végrehajtásához a jelzett erdőtervezett területek érintettségét rendezni kell, mely az
Önkormányzat által támogatottan folyamatban, így annak lezárulta után a tervezett
módosítás végrehajtható és annak megfelelően a terület beépíthető.
Budapest, 2022. Július 26.
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