Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Veszprém Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2005.
(V.27.) önkormányzati rendelete
(5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelettel egységes
szerkezetbe foglalt szöveg)
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a területfejlesztésről és
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (2) bekezdés b.) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi
XXVI. törvénnyel (továbbiakban OTrT) összhangban a következőket rendeli el:
A tervezet bekeretezett kis dőltbetűs szövegrészei nem alkotják a rendelet részét, azok az Országos Területrendezési Tervről
szóló 2003. évi XXVI. törvény vonatkozó idézetei, és a rendeletben foglalt fogalmak és szabályok megértését könnyítik.

I.

fejezet 1

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja és hatálya
1.§ A rendelet célja, hogy meghatározza Veszprém megye egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli
rendjét, tekintettel a fenntartható térségfejlődésre, valamint a területi, táji, természeti,
ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve természeti erőforrások
védelmére, és fenntartható használatára.
2.§ A rendelet hatálya Veszprém megye közigazgatási területéből a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet területén kívüli területekre terjed ki. A rendelet hatálya alá tartozó
települések felsorolását a rendelet 1.1 melléklete tartalmazza.
A területrendezés során alkalmazott fogalmak meghatározása az OTrT törvény 2. § figyelembevételével:
1. ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelyben az állam kizárólagos tulajdonát képező, kutatással lehatárolt, de
bányatelekkel le nem fedett, nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon (szénhidrogének, fémek, lignit és barnakőszén,
ásványbányászati és építőipari nyersanyagok) területek találhatók,
2. együtt tervezhető térség: országos területrendezési tervben megállapított és kiemelt térségi és megyei területrendezési
tervekben alkalmazott övezet, amelybe a Budapesti Agglomeráció kivételével az agglomerációk, a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet kivételével az agglomerálódó térségek, valamint a nagyvárosi település-együttesek tartoznak,
3. építmények által igénybe vett térség: az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított
területfelhasználási kategória, amelybe a műszaki infrastruktúra, valamint a nem települési területekhez és települési
funkciókhoz kapcsolódó egyedi építmények területe és szükséges védőterületük tartoznak,
4. erdőtelepítésre alkalmas terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe
azok a többnyire gyenge termőképességű mezőgazdasági területek tartoznak, amelyeknél gazdasági, vidékfejlesztési vagy
környezetvédelmi szempontok indokolják az erdők létesítését és azt természetvédelmi vagy termőhelyi okok nem zárják ki,
5. erdőgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított
területfelhasználási kategória, amelyben olyan meglévő erdőterületek, valamint erdőtelepítésre alkalmas területek találhatók,
amelyek erdőgazdálkodásra való alkalmassága termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és az erdőtelepítés környezetvédelmi
szempontból is szükséges vagy indokolt,
6. erőmű: egy telephelyen lévő 50 MW és annál nagyobb energiaátalakító építmény,
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7. földtani veszélyforrás területe: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a
lejtős tömegmozgásokkal, egyéb kedvezőtlen mérnökgeológiai adottságokkal és építésföldtani kockázatokkal jellemezhető,
valamint a magas természetes háttérsugárzással, az emberi tevékenység hatására jelentkező vagy felerősödő kedvezőtlen
földtani folyamatokkal és a vízjárással összefüggő földtani veszélyek által érintett területek tartoznak,
8. hagyományosan vidéki települési térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított
területfelhasználási kategória, amelybe - ide nem értve a városokat - a 15 fő/ha-nál nem nagyobb belterületi laksűrűségű
települések települési területei tartoznak,
9. honvédelmi terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amely a Magyar
Honvédség alapfeladatai rendeltetésszerű, szakszerű és jogszerű ellátásához szükséges objektumok elhelyezésére, illetve
tevékenységek végzésére szolgál,
10. kiegyenlítő intézkedés: a magterület és az ökológiai folyosó állapotára, egységességére, az élőhelyek közötti ökológiai
kapcsolatokra negatív hatást gyakorló tevékenység esetén a várható kedvezőtlen hatással arányos, az adott magterületen,
ökológiai folyosó területén vagy más természeti területen elvégzendő helyreállítási vagy fejlesztési feladat,
11. kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelyben a Magyar Köztársaság védelmi képességeit alapvetően
meghatározó, vagy a NATO-tagságból eredő, valamint a nemzetközi szerződéseiben vállalt kötelességei teljesítésére hivatott
objektumok elhelyezésére szolgáló területek találhatók,
12. a kiemelt térség és a megye szerkezeti terve: a térségi területfelhasználás rendszerét, a települések térbeli rendjét, az
országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és építmények helyét, valamint ezek összefüggéseit a kiemelt térség és
a megye területrendezési tervében meghatározó terv,
13. kiváló termőhelyi adottságú erdőterület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe az őshonos fafajokból álló erdőtársulások fenntartására leginkább
alkalmas és az erdő hármas funkcióját - környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi - egymással összhangban a legmagasabb
szinten biztosítani képes erdőterületek tartoznak,
14. kiváló termőhelyi adottságú szántóterület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe az agroökológiai adottságai alapján kimagasló agrárpotenciállal
rendelkező, ugyanakkor környezeti szempontból a legkevésbé érzékeny, ezért mezőgazdasági árutermelésre legalkalmasabb
szántóterületek tartoznak,
15. kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület: országos területrendezési tervben megállapított övezet,
amelyben a világörökség és világörökség-várományos területek, valamint a történeti települési területek találhatók,
16. magterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan természetes
vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és
életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek és számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont,
17. mezőgazdasági térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási
kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági művelés alatt álló területek találhatók,
18. az ország szerkezeti terve: az országos területfelhasználás rendszerét, a települések térbeli rendjét, az országos
műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjét, valamint ezek összefüggéseit az ország
területrendezési tervében meghatározó terv,
19. országos jelentőségű tájképvédelmi terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a természeti vagy kulturális örökség adottságai alapján a kilátásrálátás szempontjából védendő tájképpel, illetve tájképi elemmel rendelkező területek, valamint a védett történeti tájjá
nyilvánított területek tartoznak,
20. országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a felhagyott ipari termelés és az azt kiszolgáló bányászat
együttes jelenléte következményeképp kialakult, maradandóan megváltozott és károsodott összefüggő területek tartoznak,
21. országos ökológiai hálózat: országos területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe az országos jelentőségű
természetes, illetve természetközeli területek és az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő
rendszere tartozik, és amelynek részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek,
22. ökológiai folyosó: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan területek
(többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek,
élőhelyláncolatok) tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz
tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására,
23. pufferterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan rendeltetésű
területek tartoznak, melyek megakadályozzák vagy mérséklik azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a
magterületek, illetve az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek,
24. rendszeresen belvízjárta terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a
sík vidéki sík vagy enyhe lejtésviszonyokkal rendelkező területek azon mélyebb, lefolyástalan részei tartoznak, ahol a helyi
csapadék egy része átmeneti vízfelesleg formájában, nagyobb mennyiségben és gyakorisággal összegyűlik,
25. széleróziónak kitett terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelyben a
szélerózió káros hatásával szemben kevésbé ellenálló fizikai talajféleségekkel (különösen a homok, homokos vályog, tőzeg,
kotu) jellemezhető területek találhatók,
26. távvezeték felhasítási pontja: egy meglévő átviteli hálózati távvezeték azon pontja, ahová egy új átviteli hálózati
távvezetékszakasz olyan módon kapcsolódik, hogy a meglévő távvezetéki kapcsolatot megbontja és annak két eredeti
végpontja között a közvetlen villamos kapcsolat megváltozik,
27. települési terület: a település belterülete, valamint a beépítésre szánt területek összessége,
28. települési térség: országos területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe a települési
területek közül a település belterülete, valamint az ahhoz csatlakozó beépítésre szánt területek tartoznak,
29. településkép-védelmi terület: a településrendezés eszközeiben megállapított olyan terület, melynek szerkezete,
karaktere, utcaképe, sziluettje (külső településképe), illetve a táji környezettel való látványbeli kapcsolata (kilátás, rálátás)
megőrzésre, védelemre érdemes érték,
30. térség: a területrendezés szempontjából megkülönböztetett területi egység, amelyre vonatkozóan a területrendezési
terv előírásokat határoz meg,
31. térségi övezet: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott, sajátos jellemzőkkel
rendelkező - a térségi területfelhasználási kategóriáktól függetlenül lehatárolt - területi egység, amelyben az e törvényben,
illetve külön jogszabályokban meghatározott előírásokat kell alkalmazni,

32. térségi hulladéklerakó hely: a vegyes összetételű, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó és a
kiszolgáló építményeinek összessége,
33. térségi jelentőségű tájképvédelmi terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet,
amelyben a természeti vagy kulturális örökség adottságai alapján a kilátás-rálátás szempontjából védendő tájképpel, illetve
tájképi elemmel rendelkező területek, valamint a védett történeti tájjá nyilvánított területek találhatók,
34. térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított
övezet, amelybe a nagyobb területi kiterjedésű vagy kisebb területű, de sűrűn előforduló, esetenként több települést érintő, a
felhagyott hagyományos ipari termelés és bányászat okozta tájsebek, az anyagnyerő helyek, illetve a hulladéklerakók
területei tartoznak,
35. térségi területfelhasználási kategória: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott, a
térségben jellemző területfelhasználásnak megfelelően lehatárolt területi egység,
36. történeti települési terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a
védendő területegységek - különösen a történeti településközpontok, a történeti kertek, a jelentős régészeti lelőhelyek, az
országos és helyi védelem alatt álló területek, valamint ezek környezete, védőövezetei - tartoznak,
37. városias települési térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási
kategória, amelybe a városok települési területe, továbbá azok a települési területek tartoznak, ahol a belterületi laksűrűség
15 fő/ha fölötti,
38. világörökség és világörökség-várományos terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított
övezet, amelybe a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló 1972. évi UNESCO Egyezmény szerinti
Világörökségi Listára felvett területek, valamint a világörökségi helyszínek szakmai feltételeinek megfelelő azon területek
tartoznak, amelyeket Magyarország, mint részes állam nevében jogszabály által felhatalmazott testület kiválasztott arra, hogy
a Világörökségi Listára jelöltek legyenek,
39. vízeróziónak kitett terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelyben az 5%nál nagyobb lejtésű és a vízerózió káros hatásával szemben kevésbé ellenálló talajtulajdonságokkal jellemezhető területek
találhatók,
40. vízgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási
kategória, amelybe egyes folyóvizek, egyes állóvizek, egyes vízfolyások és egyes csatornák medre és parti sávja tartozik.

II. fejezet 2
A MEGYE TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVE

3. § A megye Térségi Szerkezeti Tervét M=1:100.000 méretarányban a rendelet 2.
melléklete tartalmazza.
4. § 3 A Térségi Szerkezeti Terv szerint meghatározott megyei területfelhasználási kategóriák
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a) erdőgazdálkodási térség
b) mezőgazdasági térség
c) városias települési térség
d) hagyományosan vidéki települési térség
e) vízgazdálkodási térség
f) építmények által igénybe vett térség.
6.§ (2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése
során a következő szabályokat kell alkalmazni:
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OTrT 5. § (2) Kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák a következő,
a) legalább 50 ha területű térségek:
aa) erdőgazdálkodási térség,
ab) mezőgazdasági térség,
ac) vegyes területfelhasználású térség,
b) legalább 10 ha területű térségek:
ba) városias települési térség,
bb) hagyományosan vidéki települési térség,
c) területi korlát nélkül ábrázolt térségek:
ca) vízgazdálkodási térség,
cb) építmények által igénybe vett térség.

a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni;
b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben
nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki;
d) a városias települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;
e) a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység
kivételével bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;
f) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a
fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;
g) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe kell
sorolni.

5. § 5 (1) Az országos és térségi jelentőségű közlekedési infrastruktúra-hálózatok térbeli
rendjét és az országos és térségi jelentőségű építmények elhelyezkedését a 2. melléklet, a
térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig az 1.2.-1.7.
mellékletek tartalmazzák. 6
(2) Az erőművek elhelyezkedését a 2. melléklet, a térbeli rend szempontjából meghatározó
települések felsorolását pedig az 1.8. melléklet tartalmazza.
(3) A villamosenergia-átviteli és térségi ellátást biztosító hálózat távvezetékeit, továbbá a
nemzetközi, országos és térségi szénhidrogén szállítóvezetékek térbeli rendjét a 2.
melléklet, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig az 1.91.10. mellékletek tartalmazzák.
(4) A vízgazdálkodási építmények térbeli rendjét a 2. melléklet, az országos és térségi
jelentőségű meglévő szükségtározók és megvalósuló árvízi tározók, vízi építmények és
árvízvédelmi fővonal felsorolását az 1.11.-1.14. mellékletek tartalmazzák.
(5) A térségi hulladéklerakó hely térbeli rendjét a 2. melléklet, építmények felsorolását a
1.15. melléklet tartalmazza.
III. fejezet7
TÉRSÉGI ÖVEZETI SZABÁLYOK

6. § A megye Térségi Övezeteinek területét M=1:100.000 méretarányban a rendelet 3.1.3.15. mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:
a) Magterület övezete (3.1. melléklet)

5

Megállapította az 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2011. III. 1-jétől.

OTrT tv. 9.§ (5)„Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalait és az egyedi építmények helyét … az érintett települések
településszerkezeti tervében kell meghatározni. (6) A magterület, ökológiai folyosó területén áthaladó közlekedési, elektronikus hírközlési,
villamos energia és más energiahordozók vonalas infrastruktúra-hálózatainak engedélyezési eljárásaiban - a magterületet vagy az ökológiai
folyosó területét érő legkisebb mértékű környezetterhelés és környezet-igénybevétel előidézése érdekében -, a természetvédelmi hatóság a
környezethasználatot feltételhez kötheti, valamint kiegyenlítő intézkedést írhat elő.”
OTrT tv. 9/A. § „A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben szereplő országos vasúti mellékvonalak területét a településszerkezeti
tervben beépítésre nem szánt közlekedési terület területfelhasználási egységbe kell sorolni.”
OTrT tv. 11. § (1) „A bányatelek megállapítás akkor engedélyezhető, ha összhangban van az érintett település településrendezési tervével és
helyi építési szabályzatával. (2) A bányászati tevékenység következtében megváltozott külszíni területen - a külön jogszabályokban
meghatározottakon kívül - tájrendezés csak a bányatelek megállapításakor elkészülő tervek alapján, a település helyi építési szabályzatának
és szabályozási tervének megfelelően történhet.”
6

7

Megállapította az 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2011. III. 1-jétől.

17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági
eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó
természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
(3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a természetvédelmi célok
megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell
elhelyezni .
(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával helyezhető el.
(5) Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében elő kell írni a tájszerkezetbe illeszkedő
beépítési mód, a tájra jellemző építészeti hagyományok és építmények megőrzését és ezek követelményeit .
(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.

b) Ökológiai folyosó övezete (3.1. melléklet)
18. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha
a) a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági
eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és természetközeli
élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
(3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a természetvédelmi célok
megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell
elhelyezni .
(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra hálózatok elemeinek nyomvonala az ökológiai folyosó és az érintkező magterület
természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó
műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el.
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.

c) Pufferterület övezete (3.1. melléklet)
19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a
szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem
veszélyezteti.

d) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3.2. melléklet)
13/A. § Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség
hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.

e) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (3.3. melléklet)
13/B. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség
hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység engedélyezése a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges.

f) Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (3.3. melléklet)
19/A. § Az övezetbe tartozó területeken beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési
hatósági eljárás alapján jelölhető ki.

g) Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (3.4. melléklet)
14. § Az országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetben a területek újrahasznosítási célját a kiemelt térség és a
megye területrendezési tervében, a települések helyi tájrendezési szabályainak vagy a helyi településrendezési eszközök
figyelembevételével kell meghatározni.

h) Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (3.4. melléklet)
20. § A térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetben a roncsolt felületek újrahasznosítása, a tájrendezés az
érintett települések egymással összehangolt településrendezési eszközeiben meghatározott újrahasznosítási cél alapján
történhet.

i) Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (3.5. melléklet)
14/A. § (1) Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási
kategória jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti.
(2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá helyi
építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául
szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti.
(3) Az építési övezetre, vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények tájba illesztésére
vonatkozó szabályokat, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban
meghatározott látványtervet is kell készíteni.
(4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet
folytatni.
(5) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a tájképvédelmi célok
megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával — beleértve a felszín alatti vonalvezetést is — kell
elhelyezni.

j.) Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (3.5. melléklet)
21.§ (1) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, amely a
természeti adottságok és a kulturális örökség által meghatározott tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti.
(2) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan
területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá a helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési
övezet és övezet hozható létre, ami a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. Az építési
övezetnek, vagy övezetnek az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell, ennek ellenőrzéséhez a
tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet
folytatni.
(4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a tájképvédelmi célok
megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell
elhelyezni.
(5) A településszerkezeti tervben, a szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban ki kell jelölni a településkép-védelmi
terület határát, amely a tájképi értéket képező kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő területeket, az ökológiai
hálózat területeit, az országos és a helyi védelem alatt álló természetvédelmi területeket, azok környezetét, valamint a település
arculatát, karakterét meghatározó fontos területeket tartalmazza.

k) Történeti települési terület övezete (3.6. melléklet)
22/B. § (1) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeiben ki kell jelölni a településkép-védelmi terület határát,
amely a védendő területegységeket - különösen a történeti településközpontot, a történeti kertet, a jelentős régészeti lelőhelyet,
az országos és helyi védelem alatt álló területeket, valamint ezek környezetét, védőövezetét -foglalja magában.
(2) Történeti település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének tartalmaznia kell a településkép-védelmi terület
értékőrző fejlesztését elősegítő, a történeti településkép megőrzését, illetve új építmények illeszkedését biztosító szabályokat.
(3) Történeti településkép érvényesülését befolyásoló, a kialakult településszerkezetet, településkaraktert megváltoztató, nagy
kiterjedésű építmény elhelyezésére vonatkozó építési-műszaki tervhez a külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell
készíteni.

l) Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete (3.7. melléklet)
15. § A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.

m) Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete (3.8. melléklet)
16. § Felszíni vizek szennyezésre érzékeny vízgyűjtő területén keletkező, illetve a vízgyűjtőn kívül keletkezett szennyvizek
vízgyűjtő területre történő be- vagy kivezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.

n) Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (3.9. melléklet)
16/A. § Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetét a településrendezés eszközeiben tényleges kiterjedésének
megfelelően kell lehatárolni, és az építési övezetre, vagy övezetre szabályokat megállapítani.

o) Együtt tervezhető térségek övezete (3.10. melléklet)
16/B. § (1) Az együtt tervezhető térségek övezetébe tartozó települési önkormányzatok településfejlesztési és
településrendezési feladataik összehangolt ellátásához - törvényben meghatározott - közös egyszerűsített településszerkezeti
tervet készíthetnek.
(2) A közös egyszerűsített településszerkezeti tervnek az egyes településekre vonatkozó részeit az érintett települési
önkormányzatok határozattal fogadják el.

p) Rendszeresen belvízjárta terület (3.11. melléklet)
23. § A rendszeresen belvízjárta terület övezet által érintett települések településrendezési eszközeinek készítése során, a
vízügyi hatóság adatszolgáltatása alapján belvízrendezési munkarészt is készíteni kell. Az övezet területén beépítésre szánt
terület csak kivételesen, a belvízrendezési munkarészben meghatározott feltételek teljesülése esetén jelölhetők ki.

q) Nagyvízi meder övezete (3.11. melléklet)
24. § Nagyvízi meder övezet területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

r) Földtani veszélyforrás területének övezete (3.12. melléklet)

25. § Földtani veszélyforrás területének övezetébe tartozó település veszélyeztetett területein a település településszerkezeti
tervében beépítésre szánt terület csak kivételesen, geológiai szakvélemény alapján jelölhető ki.

s) Vízeróziónak kitett terület övezete (3.13. melléklet)
26. § Vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell előírni a
települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti előírást kell
meghatározni, amely a vízerózió mértékét csökkenti.

t) Széleróziónak kitett terület övezete (3.14. melléklet)
27. § Széleróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell előírni a
települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti előírást kell
meghatározni, amely a szélerózió mértékét csökkenti.

v) Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (3.15. melléklet)
16/C § (1) A kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezetét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben a
tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni
16/C § (2) Az (1) bekezdésben kijelölt területeket településszerkezeti tervben beépítésre szánt, vagy beépítésre nem szánt
különleges honvédelmi terület területfelhasználási egységbe kell sorolni.

z) Honvédelmi terület övezete (3.15. melléklet)
27/A § A honvédelmi terület övezetét a településszerkezeti tervben beépítésre szánt, vagy beépítésre nem szánt különleges
honvédelmi terület területfelhasználási egységbe kell sorolni.

7. § (1) Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete területére kívülről
szennyvíz bevezetése nem történhet.
(2) Az övezetben a tisztított szennyvizek kivezetéséről a gazdasági és műszaki szempontok
mérlegelésével gondoskodni kell.
8. § (1) Az egyes települések Térségi Szerkezeti Terv szerint meghatározott megyei
területfelhasználási kategóriái területi mérlegét a rendelet 1. függeléke tartalmazza.
(2) Az egyes települések 3.1.-3.15. mellékletek szerinti övezetekkel való érintettségét a
rendelet 2. függeléke tartalmazza.

IV. fejezet 8
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
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Fejezet számozását módosította az 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2011. III. 1-jétől.

(1) E rendelet 2005. július 1. napján lép hatályba.
(2) A megyei területrendezési tervet legalább 5 évente felül kell vizsgálni.

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

(Az 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet kihirdetve a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Közlönye 2011. február 28-ai 2. számában.)
A rendelet további 2., 3.1-3.15 mellékletei, valamint az 1. függelék a
www.veszpremmegye.hu
honlapon
a
Megye/Rendezési
terv/Veszprém
Megye
Területrendezési Terve menüpont alatt megtalálhatók.

1.1 – 1.15. melléklet az 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
1.1. melléklet
Veszprém megye területrendezési terv módosításával érintett települések
Adásztevel, Adorjánháza, Ajka, Apácatorna, Bakonybél, Bakonyjákó, Bakonykoppány,
Bakonynána,
Bakonyoszlop,
Bakonypölöske,
Bakonyság,
Bakonyszentiván,
Bakonyszentkirály, Bakonyszücs, Bakonytamási, Bánd, Bazsi, Béb, Békás, Berhida,
Bodorfa, Borszörcsök, Borzavár, Csabrendek, Csehbánya, Csesznek, Csetény, Csót,
Csögle, Dabronc, Dabrony, Dáka, Devecser, Doba, Döbrönte, Dudar, Egeralja,
Egyházaskesző, Eplény, Farkasgyepű, Ganna, Gecse, Gic, Gógánfa, Gyepükaján,
Hajmáskér, Halimba, Hárskút, Herend, Hetyefő, Homokbödöge, Hosztót, Iszkáz, Jásd,
Kamond, Káptalanfa, Karakószörcsök, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Kerta,
Királyszentistván, Kisberzseny, Kiscsősz, Kislőd, Kispirit, Kisszőlős, Kolontár, Kup, Külsővat,
Lókút, Lovászpatona, Magyargencs, Magyarpolány, Malomsok, Marcalgergelyi, Marcaltő,
Márkó, Megyer, Mezőlak, Mihályháza, Nagyacsád, Nagyalásony, Nagydém, Nagyesztergár,
Nagygyimót, Nagypirit, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemeshany, Nemesvámos,
Nemesszalók, Németbánya, Nóráp, Noszlop, Nyárád, Nyirád, Olaszfalu, Oroszi, Ősi, Öskü,
Pápa, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Papkeszi, Pénzesgyőr,
Pétfürdő, Porva, Pusztamiske, Rigács, Sáska, Sóly, Somlójenő, Somlószőlős,
Somlóvásárhely, Somlóvecse, Sümeg, Sümegprága, Szápár, Szentgál, Szentimrefalva,
Szőc, Takácsi, Tés, Tüskevár, Ugod, Ukk, Úrkút, Vanyola, Várkesző, Városlőd, Várpalota,
Vaszar, Veszprém, Veszprémgalsa, Vid, Vilonya, Vinár, Zalaerdőd, Zalagyömörő, Zalahaláp,
Zalameggyes, Zalaszegvár, Zirc

Veszprém megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere
(1.2. – 1.15. mellékletek)
1.2. A közúthálózat fő elemei
Gyorsforgalmi út
− M8: (Ausztria) – Szentgotthárd térsége – Veszprém – Dunaújváros - Kecskemét
térsége - Szolnok - Füzesabony térsége (M3) (a Szentgotthárd és Szolnok közötti
szakasz a TEN-T hálózat része)
Főutak
− 8. sz. főút: Székesfehérvár (M7) – Veszprém – Szentgotthárd – (Ausztria)
− 72. sz. főút: Balatonfűzfő (71. sz. főút) - Veszprém (8. sz. főút)
− 73. sz. főút: Csopak (71. sz. főút) - Veszprém (8. sz. főút)
− 82. sz. főút: Veszprém térsége (8. sz. főút) - Zirc – Győr (1. sz. főút)
− 83. sz. főút: Városlőd (8. sz. főút) - Pápa – Győr (82. sz. főút)
− 84. sz. főút: Balatonederics (71. sz. főút) – Sárvár - Sopron – (Ausztria)
Új főúti kapcsolatok
− Rábacsanak térsége (86. sz. főút) - Pápa (83. sz. főút)
− Sárvár (84. sz. főút) - Celldömölk térsége - Pápa – Kisbér - Környe - Tatabánya –
Tát (105. sz. főút)
− Pápa (83. sz. főút) - Devecser – Tapolca (77. sz. főút)
− 77. sz. főút: Nemesvámos (8. sz. főút) – Tapolca - Keszthely (71. sz. főút)
− Veszprém térsége (72. sz. főút) - Litér (M8)
Főutak tervezett településelkerülő szakaszai
− 8. sz. főút: Várpalota
− 82. sz. főút: Veszprém, Eplény, Zirc
− 83. sz. főút: Takácsi
− 84. sz. főút: Sümeg
Térségi jelentőségű mellékutak
− Zirc - Dudar - Mór/Bodajk - 81.sz. főút
− Bakonyszentkirály - Dudar - Szápár - Bakonycsernye - Várpalota
− Veszprém – Balatonalmádi (71 sz. főút)
− Várpalota - Berhida – Küngös - Balatonfőkajár - Lepsény
− Nyirád - Halimba - Ajka
− Ajka – Öcs - Pula
− Ajka - Noszlop
− Sümeg - Gyepükaján - Devecser - Kolontár - Ajka
− Sümeg - Bazsi - Zalaszántó - Keszthely
− Somlójenő - Külsővat (csatlakozik az új főúthoz)
− Pápa - Kerta - 8. sz. főút
− Nagygyimót - Bakonykoppány - Bakonybél - Zirc
− Bakonykoppány - Lovászpatona - Tét
− Márkó - Hárskút - Pénzesgyőr
− Sümeg – Zalabér – Zalaegerszeg
− Pápa keleti elkerülő

1.3. Térségi vasúti mellékvonalon lévő híd
Térségi jelentőségű vasútvonalon lévő híd:
− Várkesző - Szany (Pápa - Csorna vasútvonalon
1.4. Vasúthálózat elemei
A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati
vasútvonalak
− Győr – Pápa – Celldömölk
− Székesfehérvár – Veszprém – Szombathely
− Boba - Ukk – Zalaegerszeg - Bajánsenye – (Szlovénia)
Egyéb országos törzshálózati vasútvonalak
− Győrszabadhegy - Veszprém
− Tapolca - Ukk
Az országos vasúti törzshálózat tervezett eleme
A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati
vasútvonalakhoz kapcsolódóan:
− Hajmáskér – Balatonfűzfő kapcsolat
Vasúti mellékvonalak (térségi jelentőségű vasútvonalak)
− Pápa – Környe – Tatabánya
− Pápa – Csorna
− Hajmáskér – Lepsény
− Zirc – Dudar
1.5. A repülőterek besorolása
Kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőtér
− Veszprém-Szentkirályszabadja
Állami repülések céljára szolgáló repülőtér
− Pápa
1.6. Térségi jelentőségű logisztikai központok
− Veszprém
− Pápa

1.7. A kerékpárút hálózat fő elemei
Országos kerékpárút törzshálózat elemei
8. Északnyugat-dunántúli kerékpárút
8.A: Győr – Pannonhalma – Csesznek - Zirc - Veszprém – Balatonalmádi Balatonfüred - Badacsonytomaj - Szigliget - Keszthely – Héviz – Zalabér –
Zalaegerszeg – Zalalövő - Őriszentpéter
81. Balaton-Rába kerékpárút
Veszprém – Nagyvázsony - Kapolcs – Tapolca - Sümeg - Somlóvásárhely - Pápa –
Árpás - Győr
83. Rába-Bakonyalja kerékpárút
Sárvár - Celldömölk – Mersevát - Pápa
Térségi kerékpárút hálózat elemei
• Szany - Vág - Kemenesszentpéter - Pápoc
• Pápa - Bakonyszücs, Bakonykoppány - Fenyőfő- Bakonyszentkirály -- Kisbér
• Sümeg - Mihályfa - Zalabér
• Pápa - Ganna - Magyarpolány - Ajka - Halimba – Taliándörögd - Kapolcs Monoszló - Zánka
• Nemeshany - Devecser - Ajka - Városlőd - Szentgál - Bánd - Veszprém
• Ajka -Úrkút – Nagyvázsony – Vászoly - Balatonszőlős - Balatonfüred - Tihany komp
• Bakonykoppány - Bakonybél - Zirc - Jásd - Szápár - Bodajk
• Balatonfűzfő - Berhida - Várpalota - Bakonykúti
• Veszprém – Balatonfüred
• Celldömölk – Jánosháza - Rigács -Sümeg
• Somlószőlős - Doba - Noszlop - Ganna
• Egyházaskesző – Kemenesszentpéter
• Pápa – Gecse – Csorna
1.8. Erőművek
1. Erőmű:
Érintett település:
- Ajka
2. Kiserőmű:
Érintett települések:
- Ajka
- Veszprém
1.9. A villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték elemei
1. 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei
− (Hévíz) – (Litér)
− (Győr) – (Litér)
− (Litér) – (Martonvásár)
− (Litér) – (Paks)

2. Térségi ellátást biztosító 120 kV-os elosztó hálózat
1. Ajka – (Hévíz)
2. Ajka – (Győr)
3. Ajka – Nyirád
4. Ajka OVIT – Ajka
5. Ajka – (Szombathely)
6. (Litér) – Ajka
7. (Litér) – (Hévíz)
8. Pápa – Ajka - (Győr) távvezeték felhasítási pontja
9. Pétfürdő – Várpalota [Inota] - (Litér 2) távvezeték felhasítási pontja
10. Sümeg – Ajka - (Hévíz) távvezeték felhasítási pontja
11. (Százhalombatta) – Várpalota [Inota]
12. Várpalota [Inota] – (Dunaújváros)
13. Várpalota [Inota] – (Kaposvár)
14. Várpalota [Inota] – (Litér 1)
15. Várpalota [Inota] – (Litér 2)
16. Várpalota [Inota] – (Oroszlány)
17. Várpalota [Inota] – Várpalota
18. Veszprém 1 – (Litér) - (Hévíz) távvezeték felhasítási pontja
19. Veszprém 2 – (Litér) - Ajka távvezeték felhasítási pontja
1.10. Szénhidrogén szállítóvezetékek
Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték
20. (Románia - országhatár - Nagylak - Hódmezővásárhely - Kecskemét - Adony Székesfehérvár - Mór - Tét - Rajka - országhatár - Ausztria)
Térségi szénhidrogén szállítóvezeték
21. Ajka – (Győr)
22. (Balatonfűzfő) – Papkeszi – Ősi – (Nádasladány - Székesfehérvár - Kápolnásnyék)
23. (Balatonfűzfő) – Ajka – (Jánosháza)
24. (Jánosháza) – Zalaerdőd – (Sümegcsehi) – Bazsi – (Várvölgy) - (Tapolca)
25. Papkeszi – (Mezőszentgyörgy)
26. Pétfürdő – Ősi
27. Zalaerdőd – (Pókaszepetk)
1.11. Térségi belvíz- és öntöző csatorna
- Nádor csatorna
- Sárvízi Malomcsatorna
- Gaja Malomcsatorna
1.12. Országos jelentőségű meglévő szükségtározó
− Rába menti
(Ostffyasszonyfa, Csönge, Kenyeri, Pápoc), Kemenesszentpéter, Várkesző

1.13. 1 millió m3-t meghaladó és 10 millió m3-nél kisebb tározási lehetőség
Tározó neve
Devecseri tározó
Nagyteveli tározó

Település
Devecser
Nagytevel

1.14. Elsőrendű árvízvédelmi fővonal
- Rába jobb parti védvonal Mórichida-Sárvár között
(Kemenesszentpétertől -50,494 tkm Vág határáig -52,750 tkm Győr-Moson-Sopron
megye)
1.15. Térségi hulladéklerakó hely
• Királyszentistván
Észak-balatoni térség szilárd hulladéklerakó
• Várpalota hulladéklerakó

