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Bevezetés 

 
Bakonyszentkirály, Csesznek és Bakonyoszlop község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018-ban úgy döntött, hogy 
megkezdi a településrendezési eszközök felülvizsgálatát. A Településrendezési eszközök felülvizsgálatára valamint új 
Településfejlesztési Koncepció elkészítésére mindhárom község Önkormányzata a legkedvezőbb ajánlattevőt, a Város és 
Ház Bt-t bízta meg 2018 júniusában. 
A megbízásról a Képviselő-testület  

Bakonyszentkirályon a 21/2018. (04.24.) sz., 
Cseszneken a 13/2018 (02.12.) sz. 
Bakonyoszlopon a 20/2018. (04.19.) sz. határozatával döntött.  

 

2018 év szeptemberében megtörtént az illetékes államigazgatási szervek és a környezet védelméért felelős szervek 
tájékoztatása az új településfejlesztési koncepció elkészítéséről és a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról. 
Időközben 2018 december végén jóváhagyták, majd 2019 március 15-én hatályba lépett a Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban MATrT), és a megfelelőség 
érdekében ez alapján történik a tervezés. Veszprém megye új területrendezési tervének elfogadása még nem történt meg, 
így a fenti törvény átmeneti szabályainak megfelelően készül a jelen terv.  

 

A három község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata egyidőben és együttesen történik, így a Településfejlesztési 
Koncepciónak is vannak a három településre vonatkozó közös megállapításai és a településszerkezeti terv is a 3 
településre készül, de külön-külön kerül jóváhagyásra. A felülvizsgálat közös készítéséről és közös véleményezéséről 2019 
júliusában döntöttek az önkormányzatok.  

A Településfejlesztési Koncepció véleményezése a településrendezési eszközök felülvizsgálatával egy ütemben történik.  
A három település együttes településrendezési eszköz készítése és az új MATrT miatt új előzetes véleményezési eljárás 
lefolytatására került sor 2019 nyarán. 
Az önkormányzatok a tervezés során több alkalommal is döntöttek a munkaközi tervekről. A módosítási igényekről  2019 
június és júliusában döntöttek a Képviselő-testületek, ezek alapján készült el a Településszerkezeti terv, ennek és a 
Településfejlesztési Koncepciók előzetes elfogadásáról 2019 augusztusában történtek meg a döntések. Ezeket ld a külön 
Mellékletek kötetben.  
 
A Képviselő-testület a partnerségi egyeztetést a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló, 

Bakonyszentkirály 8/2018. (X.8.) 
Csesznek 8/2018. (X. 10) sz., 
Bakonyoszlop 7/2018. (X. 5) sz. rendeletében foglalt szabályok szerint folytatja le.  

 
Jelen Alátámasztó munkarészek a 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet szerinti tartalommal készültek el és 9. fejezetként 
tartalmazza a Környezeti értékelést, mely a 2/2005. (I.11.) kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti illetve az előzetes 
tájékoztatásban kiküldött és a véleményezők által elfogadott tartalommal készült. 
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1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 

 

1.1 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 
 

1.1.1 Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer, szabályozási koncepció 

 

A három település szerkezetét meghatározza egymáshoz való térbeli viszonyuk, az úthálózat, vizek, erdők egymásra 
hatása. Bakonyszentkirály található északon, tőle délre Bakonyoszlop és Csesznek. Cseszneken és Bakonyszentkirályon 
halad keresztül a 82. sz. országos közút, a belterületet kikerülve. Bakonyoszlop és Bakonyszentkirály összekötését a kelet-
nyugati irányú 8219. sz. főút szolgálja. Csesznek és Bakonyszentkirály belterülete gyakorlatilag összenőtt.  

Mindhárom település karakterét a történelmi településmag határozza meg. Csesznek esetében a vár jelentős térszervező 
erő. A három településen a Cuha-, Dudar- és Aranyos-patak folyik keresztül, részben a kistáj domborzatának megfelelő 
észak-nyugat – dél-kelet iránnyal. Az erdősültség is ennek a tájolásnak megfelelően alakul: Csesznek déli részén található 
kiterjedt erdőség folytatódik Bakonyoszlop déli „nyúlvány” külterületén, Bakonyszentkirály nyugati határán. Utóbbi 
külterületének keleti sávjában található erdősültség folytatása Bakonyoszlop északi határán történik. Gazdasági fejlesztési 
lehetőségek Bakonyszentkirályon adottak, Bakonyoszlopon a bánya területei adnak lehetőségeket, Cseszneken főként 
turizmus a meghatározó fejlesztési irány. 

Bakonyszentkirály 

   

Hatályos településszerkezeti terv Területhasználat vizsgálat Településszerkezeti terv tervezet 

Csesznek 

  

Hatályos településszerkezeti terv Területhasználat vizsgálat Településszerkezeti terv tervezet 

 



CSESZNEK, BAKONYSZENTKIRÁLY, BAKONYOSZLOP  TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA 7 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2020 FEBRUÁR 

 

Bakonyoszlop 

 
 

 

Hatályos településszerkezeti terv  Területhasználat vizsgálat Településszerkezeti terv tervezet 

 

Bakonyszentkirály Településszerkezeti terve a 2005-ös jóváhagyás óta, Bakonyoszlopé a 2004-es jóváhagyás óta nem 
módosult. Cseszneké a 2005-ös jóváhagyás óta egyszer módosult, 2016-ban. A településrendezési eszközök 
felülvizsgálatakor új igények jelentkeztek a tulajdonosoktól, érintett lakosoktól, partnerektől. Külön ütemben összesítésre 
kerültek, majd az önkormányzatok döntöttek a támogatásukról. (A határozatokat ld. a mellékletben).   
A hatályos terv nem reális célkitűzései is felülvizsgálatra kerültek, illetve a magasabb szintű területrendezési terveknek 
történő megfeleltetés miatt is szükség volt aktualizálásra. Alapvető módosításokat jelent ugyanakkor az Országos 
Erdőállomány Adattár szerinti erdők kötelező figyelembe vétele. Az új településszerkezeti és szabályozási tervben a 
területfelhasználási kategóriák a mai jogszabályi környezetnek megfelelően aktualizálva lettek, így pl. a temető ma már 
beépítésre nem szánt területként került meghatározásra.  
 
Beépítésre szánt területek 
A három település beépítésre szánt területei az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak.  
 
 Csesznek Bakonyszentkirály Bakonyoszlop 
LAKÓTERÜLET    

Falusias lakóterület X X X 
VEGYES TERÜLET    

Településközpont terület X X X 
GAZDASÁGI TERÜLETEK    

Kereskedelmi, szolgáltató terület X X X 
KÜLÖNLEGES TERÜLETEK    

Ko: Oktatási terület   X 
Kf: Fogadóközpont X   
Kmü: Mezőgazdasági üzemi terület X X X 
Ksp: Sportterület X X X 
Kegü: Erdőgazdasági üzemi terület   X 
Ktt: Turisztikai terület  X  
Khu: Hulladékudvar  X  
Kr: Rekreációs terület  X  
Kb: Bányaterület   X 
Khb: Hagyományőrző bemutatóhely X   
 

Az egyes módosításokat területfelhasználási egységenként részletezzük.  
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Falusias lakóterület 

A falusias lakóterület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 5,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó, 
elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál. Állattartás, mezőgazdasági gépek tárolása, ezzel kapcsolatos 
építmények elhelyezése megengedett. 
 
Ide tartoznak a települések meglévő és tervezett lakóterületei. Mindhárom település esetén túlzó lakóterületi fejlesztésre 
adtak teret. A stagnáló, sőt öregedő népesség ennek ellentmond, jelen terv kisebb lakóterületi fejlesztéseket szorgalmaz – 
sokhelyütt azonban a hatályos tervi elképzeléseket megtartva. Ezek ugyan hosszú távon biztosítják a települések lakócélú 
fejlesztési törekvéseit, ugyanakkor megszüntetésük esetén később már nehezebben tudnák az új területeket érvényesíteni.  
Megmarad a jelenlegi külterületen Cseszneken a vízmű körül kijelölt lakóterület, Bakonyszentkirályon Németfalu 
településrész északi részén az út két oldalán kijelölt külterületi lakóterületi fejlesztés. 
Bakonyoszlop északi részén kijelölt nagyvonalú lakóterületi fejlesztés egy része új területfelhasználási egységbe került 
(különleges sportterület és erdőgazdasági üzemi terület) 
 
Tervezett lakóterületek Cseszneken: 

o a Totya utca végénél néhány telek kialakítására alkalmas lakóterület a külterületen (0139/5 hrsz) új beépítésre 
szánt területként 

o a sportpálya és a patak melletti teleksor (88-92 hrsz-ú telkek) , melyet a hatályos terv zöldterületbe sorolt 
o a Seregek kútja út körüli telkek (274-276, 290/1-4, 291-292 hrsz). Ezek a belterületi beépítetlen telkek részben a 

jelenlegi útkeresztmetszetek, az Aranyosi patakon megépítendő híd és a domborzat miatt kerültek a hatályos 
tervben részben mezőgazdasági területbe. A terv a Seregek kútja menti telkeket is lakóterületbe sorolja, mivel a 
kedvezőtlenebb domborzati viszonyok miatt legfeljebb csak költségesebb a lakóterületi kialakítás.  

A fenti új lakóterületek és a kialakult lakóterület beépítetlen telkei hosszú időre biztosítják az igényeket.  
A Vár út menti tervezett parkolóterület csökken, így a lakótelkek hátsó telekrészei visszakerülnek lakóterületbe, de ezek 
valójában nem beépíthető telekrészek (160, 170, 172, 173/1, 246 hrsz).  
 
Bakonyszentkirályon ma is lakóterületi fejlesztési lehetőség az iskola körüli beépítetlen, falusias lakóterület, valamint a 
Nádas u. – Szabó István u. közötti lakóterület.  
Új lakóterületi bővítés belterületen az Ivókút utcai telkek hátsó részének lakóterületi besorolása. A belterület ezen részén (a 
hatályos terven) kijelölt lakóterületek korlátozott kertes mezőgazdasági területi besorolást kaptak. A Csöngei utca 
meghosszabbításával megközelítve (70/1, 72, 74, 75, 79, 87 hrsz) az új lakóterület néhány új telek létesítésére ad 
lehetőséget a meglévő telkek megosztásával.  
A Jestehegyi településrészen a temető beültetési kötelezettségű területének megszüntetésével, a lakótelkek hátsó 
telekrészei visszakerülnek lakóterületbe, melyek valójában nem beépíthető telekrészek, mégis új beépítésre szánt terület 
számítanak.  Ugyanakkor Jestehegy déli részén két nagyobb lakóterületi kijelölést szüntet meg a terv, egyrészt mert arra 
jelenleg nincs igény, másrészt a Jestehegy utca maga kis keresztmetszetű nehézkesen szélesíthető utca, mely ilyen 
mértékű lakóterületi fejlesztést már nem bír el.  
 
Bakonyoszlop esetén a belterület északi részén korábban tervezett lakóterületek megtartása nem indokolt, egy részük 
erdő adattári erdő, vagy más célra hasznosul, így ezeken a területeken erdő, különleges és mezőgazdasági területbe 
kerülnek besorolásra. A park melletti kereskedelmi-szolgáltató terület kijelölése túlzó volt és ellentmondásos a hatályos 
terven (a szerkezeti terven kereskedelmi szolgáltató terület, a szabályozási terven az Lf-3 övezeti jel szerepel övezeti határ 
nélkül), így itt a jelen használatnak megfeleltetve korrekció történik a két területfelhasználás között és a 082, 083/2 084/1 hrsz-
ú telkek falusias lakóterületbe került. Az Ady utca menti beépítetlen lakótelkek és a Petőfi Sándor utca menti kialakított 
lakótelkek valamint a szemben lévő hosszú telkek megosztása révén létrehozható telkek hosszú időre biztosítják az 
igényeket 
 

Településközpont terület 
A településközpont terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére 
szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakó rendeltetésre.   
 
Elsősorban kialakult állapotnak ad kereteket a településközpont területek kijelölése. Csesznek esetén a templom, Faluház, 
vendéglő és volt iskolák telkei kerülnek a besorolás alá. Bakonyszentkirály művelődési háza, Vár utca menti óvodája, 
társasházi beépítése, iskolája és templomai kerültek ebbe a területfelhasználási kategóriába. Bakonyoszlopon a templom és 
telke, valamint a 481 hrsz-ú telek (jelenleg fodrászüzlet, a régi tűzoltószertár és buszmegálló) került e besorolás alá.  
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A hatályos terv ezt a telket közlekedési területbe, a templomot falusias lakóterületbe sorolta. A jelenlegi tűzoltószertár is 
településközpont besorolást kapott, így, ha szükséges, fejlesztési lehetőségek állnak rendelkezésre ezen a telken. 
 
GAZDASÁGI TERÜLET 
 

Kereskedelmi, szolgáltató terület 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló tevékenységi célú 
épületek elhelyezésére szolgál, ahol a gazdasági célú épületen belül lakás is kialakítható.  
 
Mindhárom településen a kereskedelmi szolgáltató területen csak olyan rendeltetésű épületek létesíthetők, amelyekben 
folytatott tevékenység védőtávolságot, védőövezetet nem igényel és a szomszédos területfelhasználási egységek 
rendeltetésszerű használatát nem korlátozza. A cseszneki bekötő út mentén a 0139/5-6, 0139/11 hrsz-ú szántók területén, 
összesen 5,74 ha területtel kerül kijelölésre, mint mezőgazdasági területet érintő új beépítésre szánt terület. Iyen célra nem 
áll rendelkezésre más alkalmas terület. Bakonyszentkirályon egyrészt a korábbi TSZ major melletti, Bakonyszentlászlói út 
menti 066/1 hrsz-ú terület tartozik ebbe a területfelhasználási egységbe. Másrészt a belterület keleti határa mentén, szintén 
a közút két oldalán, a hatályos terv szerinti kereskedelmi szolgáltató terület a korábbihoz képest kissé csökkentett területtel 
áll rendelkezésre fejlesztési lehetőségként, de a tervezett erdőterület helyett is ilyen terüeltfelhazsnálást jelöl a terv, megy 
így új beépítésre szánt terület. Összességében a terület kijelölés racionálisabb lett. Bakonyoszlopon a Kossuth utca és a 
park között a 84/2, 84/4, 84/5 hrsz-on található, korábbi erdészeti gazdaság telephelye, valamint a települési főút menti 
kialakult ipari telephelyek (092/5-6 hrsz) kaptak ilyen besorolást. 
 

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET 
A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt (helyhez 
kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet 
igényelnek) az előzőektől eltérő területek. 
 
• Oktatási terület 

Az oktatási területen gyermeknevelési, oktatási- és kulturális létesítmények, a személyzet számára szolgáló lakások, 
igazgatási, egyéb irodaépületek, sportlétesítmény helyezhető el. 
Bakonyoszlopon a 77-es helyrajzi számon elhelyezkedő meglévő gyermekotthon műemléképülete, iskolája, környező 
parkja és tangazdasága, melyen az otthon működéséhez szükséges funkciók helyezhetők el.  

• Fogadóközpont 
Cseszneken, a volt fűrésztelep területe kerül a különleges fogadóközpont területfelhasználási egységbe, ahol az erdei 
oktatást, ismeretterjesztést, a természeti értékek bemutatását, a sportolást szolgáló építmények, szállás- és 
szolgáltató épület, erdei tábor és annak szociális építményei, továbbá a fogadóközpont fenntartásához, 
üzemeltetéséhez szükséges építmények létesíthetők. 

• Mezőgazdasági üzemi terület  
A mezőgazdasági üzemi területen a mezőgazdasági tevékenységgel összefüggő üzemi épületek, a mezőgazdasági 
termeléssel összefüggő kereskedelmi, szolgáltató létesítmények, továbbá a tulajdonos, használó, személyzet számára 
lakások létesíthetők. 
Mezőgazdasági üzemi területként határozza meg a terv Cseszneken a déli külterületi Imre major területét (061/2 hrsz), 
Bakonyszentkirályon a jelenleg felhagyott major területét (012 hrsz) és a 82-es út mentén található 081/7 hrsz-ú, 
hatályos terven kereskedelmi-szolgáltató területként jelölt telket, valamint a mükődő Kishíd major és környező 
telephelyek területét és Hajmáspusztát a Halastavaktól délre. Bakonyoszlopon a külterületi major területét (092/8 hrsz)  
és a belterülettől délre, a Békefi Antal utcáról megközelíthető, korábban kijelölt és az e célra hasznosított növényházak 
területét (099/7, 099/9 hrsz) jelöli a terv.  099/9 hrsz-ú telek északi része – hasonlóan a hatályos tervhez, azonban a 
terület méretét zsugorítva – komolyabb fejlesztésre ad lehetőséget. A 092/8 hrsz-ú meglévő mezőgazdasági 
telephelynek további fejlesztést biztosít ez a területfelhasználási egység. 

• Sportterület 
A sportlétesítmények és a sportterület használatához szükséges építmények helyezhetők el, továbbá a tulajdonos, 
használó, személyzet számára lakások létesíthetők (korábbi tervezett kereskedelmi szolgáltató és lakóterület).   
Cseszneken a 2016-os módosítás által is különleges sportterületnek minősített telkek kaptak ilyen besorolást a 
belterülettől keletre. Bakonyszentkirály keleti belterületi határánál a sportpálya melletti telken (397/2 hrsz) sportközpont 
létrehozását támogatja ez a területfelhasználási egység. Bakonyszlopon a 0147/5 a, b alrészlet területe.  
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• Erdőgazdasági üzemi terület  

Ahol az erdőgazdálkodással összefüggő építmények, kiszolgáló épületek létesíthetők (Bakonyoszlop 0147/3 hrsz-ú 
telephely). 

• Turisztikai terület 
Szállás jellegű épületek, a turizmushoz kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató építmények helyezhetők el, továbbá 
kulturális, rekreációs, sportolási rendeltetések alakíthatók ki. 
Bakonyszentkirályon Németfalu északi határán, a korábban zöldterületnek kijelölt 073/9 hrsz-ú telken került kijelölésre, 
alátámasztva a jelenlegi fejlesztési irányt. 

• Hulladékudvar 
Ahol a hulladékgazdálkodással összefüggő építmények létesíthetőek. 
Bakonyszentkirályon a sportpálya oldalában, a 398/1 hrsz-ú telken hulladékudvar üzemel. A területhasználatot jelen 
terv hozzáigazítja a meglévő állapotokhoz. 

• Rekreációs terület 
Oktatás, kulturális és egészségügyi, sport, szabadidő rendeltetésű épületek, valamint az ezekhez közvetlenül 
kapcsolódó szállásjellegű és szolgáltató (vendéglátó) rendeltetésű épületek helyezhetők el. 
A bakonyszentkirályi Sövénykúti - jelenleg nem hasznosított létesítmények – kerülnek ebbe a területfelhasználási 
egységbe. 

• Bányaterület  
Bányászattal összefüggő építmények, kiszolgáló épületek és szociális épület, valamint épületnek nem minősülő 
technológiai építmények létesíthetők. 
A külterület déli részén található bánya és telephelye tartozik ebbe az övezetbe (0101/13 hrsz, f alrészlet). 

• Hagyományőrző bemutatóhely  
A belterülettől délkeletre eső, a bekötő útról megközelíthető 033/5-7 hrsz-ú telkek területe, ahol a korábbi tervek 
alapján a hagyományos falusi életmódot bemutató épületek, szabadtéri sport építmények, sportlétesítmények és 
szálláshely szolgáltató épület helyezhető el. 
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Beépítésre nem szánt területek 
A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak.  
 
 Csesznek Bakonyszentkirály Bakonyoszlop 
ZÖLDTERÜLET X X X 
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK    

Általános mezőgazdasági terület X X X 
Korlátozott használatú mezőgazdasági 
terület 

X X X 

Kertes mezőgazdasági terület X  X 
ERDŐTERÜLET X X X 
VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET    

Vízmeder, vízfolyás X X X 
TERMÉSZETKÖZELI TERÜLET  X X 
KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLETEK    

Közúti közlekedési terület X X X 
Vasúti közlekedési terület X X  

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK    
Kb-v: Vár terület X   
Kb-tt: Turisztikai terület X X X 
Kb-vt: Várturisztikai látogatóközpont X   
Kb-tk: Tájgazdálkodási központ X   
Kb-sp: Sportterület  X  
Kb-b: Bányaterület   X 
Kb-t: Temető terület X X X 
Kb-a: Adóállomás X X  
Kb-k: Közműterület X X X 

 

ZÖLDTERÜLET 
Zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület (közpark) amely a település lakosságának pihenését, testedzését és 
a gyermekek szabadtéri játék lehetőségét biztosítja.  
 
Cseszneken jelen terv zöldterületté minősíti a vár északi oldalában található telekrészeket (0158/2-5 hrsz), melyeket a 
hatályos terv részben lakóterületnek jelölt. Ezek a lankák nehezen képviselnének lakófunkciót, növényzettel fedett felületük 
azonban jó hatást gyakorol a településre, várlátogatókra. 
A 88-92 hrsz-ú telkek zöldterületi besorolása megszűnik (lakóterüeltbe kerül), azonban a terv már meglévő jelenleg i 
zöldterületként használt területeket sorol újonnan zöldterületbe (86/5, 86/10, 176, 212 hrsz, a bekötő út melletti 031 hrsz-ú 
telek (kegyeleti park) területe, a Vár utca mentén parkolónak kijelölt terület utca menti területe valamint a település szélén 
lévő parkoló (029/23 hrsz) út menti, parkosított területe (029/22 hrsz).  
Bakonyszentkirály hatályos szerkezeti terve túlzó mértékű zöldfelületi fejlesztést tervezett, ugyanakkor a Nagy Bálint Park 
zöldterületéből lemaradt a meglévő sportpálya és környéke.  A meglévő közpark mellé Németfalu északi részén is jelöltek 
tervezett magántulajdonú közparkot (mely azóta turisztikai hasznosítást kapott), valamint a sportpálya, a melletti 
hulladékudvar és a művelődési ház is ebbe a területfelhasználásba került. A tervezett területfelhasználás mindebből csak a 
Nagy Bálint parkot kívánja ide sorolni a hozzá tartozó meglévő sportpályával együtt, mely eddig lakóterületbe volt sorolva. 
Ez a teljes 267 hrsz-ú telket jelenti. Zöldterületi besorolást kapott az iskola telke körüli közúti telek dél-nyugati kiszélesedése 
(563 hrsz egy része). 
Bakonyoszlop egyetlen zöldterülete a kastéllyal szemben található, annak régi angolkert területrészén (79, 80, 81/1 illetve 
83/3 hrsz-ú telkek). A hatályos terv a szomszédos külterületi magántelket (0140/5 hrsz) is zöldterületként tartja nyilván, mely 
erdőterületbe kerül át. A zöldterület jelenleg is több szerepet tölt be: sportpályák, ligetes-sétányos rész, játszótér, 
rendezvénytér. Új zöldterület kijelölése nem indokolt.  
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ERDŐTERÜLET 
Erdőterület az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterületek és tervezett erdőterületként meghatározott területek. 
Az erdőterületeket a településszerkezeti terv az elsődleges rendeltetésüktől függetlenül egységesen kezeli. Az erdők 
erdőgazdálkodási célú elsődleges rendeltetését a vonatkozó jogszabályok szerint nem az önkormányzat, hanem az 
erdészeti hatóság határozza meg, ezért nem jelöli ki az erdőket az elsődleges rendeltetés szerint a településszerkezeti terv. 
A szabályozási terv megkülönbözteti azokat az erdőövezeteket, ahol a védelmi rendeltetésből eredően épületek nem 
létesíthetők, illetve azon gazdasági rendeltetésű erdőövezeteket, ahol az erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás épületei 
kialakíthatók. Változás, hogy a Veszprém Megyei Területrendezési tervben kijelölt erdőgazdálkodási térségnek és az OTrT 
szabályainak megfelelve a terv a hatályos tervben tervezett erdőterületek jelentős részét mezőgazdasági területbe sorolja 
át. Cseszneken és Bakonyszentkirályon tervezett erdőtelepítések is erdőterületbe kerültek (Bakonyszentkirály 073/1, 073/5, 
081/17 hrsz, Csesznek 021/2, 0110/1-8, 0117/1-6, 0117/8-9 hrsz).  
 

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 
A mezőgazdasági területeket a településszerkezeti terv a történeti tájhasználat, a termőhelyi adottságok, a tájkép és a 
kialakult tájkarakter megőrzése érdekében a következő sajátos területfelhasználási egységbe sorolja: 

o Általános mezőgazdasági terület 
o Korlátozott használatú mezőgazdasági terület 
o Kertes mezőgazdasági terület 

 
• Általános mezőgazdasági terület 

Az árutermelő gazdálkodásra kedvező termőhelyi adottságokkal rendelkező sajátos területfelhasználási egység, ahol a 
növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, 
tárolására és árusítására szolgáló építmények és lakás létesíthető. 

A HÉSZ előírja, hogy ha az övezeti előírások lakás, lakóépület létesítését lehetővé teszik, azok csak az árutermelő 
mezőgazdasági üzemi tevékenység épületeinek megépítésével egy időben, vagy azt követően létesíthetők. 
 
• Korlátozott használatú mezőgazdasági terület 

Korlátozott használatú mezőgazdasági területekbe meghatározóan a gyep (rét, legelő) területek tartoznak. Ezen 
területfelhasználási egység területén a gyepterületek fenntartásához kapcsolódó legeltetéses állattartás, a 
lovasturizmus, a bemutatást, ismeretterjesztést, génmegőrzést szolgáló állattartás építményei, továbbá lakás 
létesíthető.    

Ezen területfelhasználási egység területén a szabályozás megkülönbözteti azokat a területeket, ahol épületek nem 
létesíthetők (Mko-0 övezet).  Külön Mko-1 övezetbe kerülnek azok a területek, ahol a gyepterületek fenntartását szolgáló 
legeltetéses állattartás, a bemutatást, ismeretterjesztést szolgáló gazdasági épületek, továbbá a tulajdonos, használó, a 
személyzet számára szolgáló lakás létesíthető. 
 
• Kertes mezőgazdasági terület 

Kertes mezőgazdasági terület a zártkert területe, valamint belterületi kertes terület. Ez utóbbi terület beépítésmentesen 
megőrzendő. Volt zártkerti területen földdel borított pince és egy ideiglenes tartózkodásra is alkalmas gazdasági épület 
létesíthető. Ezen területfelhasználási egység területén lakóépület, állattartó épület és birtokközpont nem alakítható ki. 

 
Kertes mezőgazdasági terület Cseszneken a belterülettől északra, valamint a vártól délre található zártkertes teleksor, mely 
utóbbi a 82-es út megépülte óta nehezen megközelíthető. Beépítés egyik kertes területen sem lehetséges.  
Bakonyoszlopon a település észak-nyugati részén található szőlőhegy (zártkert) területe, valamint a Dudar-patak mentén 
található hosszanti, mélyfekvésű telkek, melyek nem beépíthetők, A történeti szőlőhegyen pince és egy ideiglenes 
tartózkodásra alkalmas gazdasági épület (présház, szerszám-, vegyszer-, kisgép-, terménytároló) helyezhető el.  
Bakonyszentkirályon kertes mezőgazdasági terület nem található.  
 

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 
Vízgazdálkodási terület a patakok (Dudar-patak, Aranyosi-patak, Cuha-patak), árkok vízmedre, ahol a vízgazdálkodással, 
vízkárelhárítással összefüggő építmények létesíthetők. Vízgazdálkodási terület továbbá a Hajmáspusztai tavak területe, 
ahol a tó fenntartásához és a horgászathoz kapcsoló építmények helyezhetők el. 
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TERMÉSZETKÖZELI TERÜLET 
Bakonyszentkirályon a halastó részben feltöltődött része, Bakonyoszlop keleti részén található ex lege védett láp területe 
tartozik ide. Építmények nem létesíthetők rajta. 
 

KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK 
A közlekedési területek a szerkezeti terven kijelölt meglévő és tervezett közutak területe. 
A közlekedési területek a (szabályozott) közutak, a hozzájuk csatlakozó közlekedésüzemi létesítmény (megálló) területével 
együtt. A szerkezeti terv biztosítja a közlekedés hálózati elemek kialakításához a követelmények szerint szükséges 
területet. 
A 82. sz. főút halad át a három településen. Csesznek országos mellékútjai: 8219 sz., 82133 j. Egyes nagyobb külterületi 
(erdő) telkek területét érinti a 11. sz. Veszprém-Győr vasútvonal, mely a településszerkezeti terven jelölésre került. 
Megjegyezzük, hogy a vasútvonalnak nincs mindenhol telke, sok helyen alagútban halad.   
Bakonyszentkirályon áthaladó országos mellékutak: 8217 sz., 8219 sz., 82133 j., 83107 j. Bakonyoszlopon áthaladó 
országos mellékút: 8219 sz. Tervezett új szakasz: Csatka felé a belterületből (OTrT alapján).  
 

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
Olyan különleges területek, melyek beépítése nem haladja meg a 10 %-ot, azaz jellemzően nem beépítésre tervezett 
területek.  
 
• Vár terület 

A cseszneki vár területe és közvetlen térsége, ahol a vár műemléki rekonstrukciójához kapcsolódó építmények és 
fogadóépület létesíthető. A hatályos terv a vár területét (0158/1 hrsz) különleges területként jelöli, műemléki területként. 
(Km övezet).  Az Országos Erdőállomány Adattár erdőterületként jelöli a teljes területet, melynek megfelelve a vár 
beépített területét kivéve erdőterületként jelöli a felülvizsgálat a műemléki telket. A vár maga, és a látogatóközpont 
területe ortofotón lehatárolva keürlt meghatározásra 1,055 ha-os területtel. A műemléki környezetet a szerkezeti és a 
szabályozási terv feltünteti.  

• Turisztikai terület 
Kereskedelmi szállásépület, üdülő rendeltetésű épület, továbbá a turizmushoz kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató, 
sport, kulturális, közösségi szórakoztató, rekreációs rendeltetésű építmények létesíthetők. Az épületben elhelyezhető a 
tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás is. 
Cseszneken Gézaháza, valamint a 2016-os módosítás nyomán turisztikai területbe sorolt terület került a besorolás alá. 
Gézaháza egyúttal helyi jelentőségű természetvédelmi terület is, így az építés során tekintettel kell lenni az idős, 
értékes faállományra is. 
Bakonyszentkirályon a hatályos szerkezeti terv által jelölt sportterület került ebbe a besorolásba azzal a korrekcióval, 
hogy a terület egy része adattári erdőbe került. Így a 081/16 hrsz-ú telek részben, a 083/1 hrsz-ú telek egésze ebbe a 
területfelhasználásba tartozik. 
Bakonyoszlopon tulajdonosi igényt elégít ki a 096/4 hrsz-ú telek átsorolása. 

• Várturisztikai látogatóközpont 
A várturizmushoz kapcsolódó kulturális, oktatási, sport, közösségi szórakoztató, bemutatási, ismeretterjesztési 
rendeltetésű építmények továbbá szállás jellegű és a turizmushoz kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó 
rendeltetésű építmények valamint a terület fenntartását szolgáló gazdasági épületek létesíthetők. 
Cseszneken a vártól délre fekvő völgy egy része tartozik ebbe a besorolásba. A hatályos terv különleges 
sportterületként szabályozta, azonban jelen igények szerint „Lovagok völgye” a fejlesztési elképzelés (ld. 8. Beépítési 
terv) 

• Tájgazdálkodási központ 
Lovas oktatás, lovas sportolás, a lótenyésztés építményei, a bemutatást az ismeretterjesztést, a génmegőrzést szolgáló 
állattartás építményei, továbbá a lovas-turizmushoz kapcsolódó vendéglátó épület, szállásépület, fogadóépület 
létesíthető. Kialakítható a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás is. 
Csesznek Kisbükk major 06/2 hrsz-ú telke és a körülötte lévő terület került ebbe a besorolásba. A terület és környéke a 
hatályos tervben ellentmondásosan volt kijelölve. A szerkezeti terv különleges turisztikai területként jelölte ki a 
nagykiterjedésű területet, a szabályozási terv pedig sportterületként és a területtől keletre jelöl ki egy nagyobb turisztikai 
területet , mely azonban a szerkezeti terven általános mezőgazdasági terület. A szabályozás biztosítja a tulajdonos által 
megjelölt igényeket, azonban a keletre fekvő területet korlátozott használatú mezőgazdasági területként szabályozza.  
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• Sportterület 

Testedzéssel, sportolással és a szabadidő eltöltésével összefüggő építmények helyezhetők el.  
Bakonyszentkirályon a korábban zöldterületbe sorolt Kossuth Lajos utca menti sportterület került ebbe a besorolásba, 
valamint a mögötte található 0190/14 hrsz-ú telken szeretnének ehhez kapcsolódó fejlesztést (pl. teniszpályák) 

• Bányaterület 
A meglévő bányatelek és meddőhányók területe, ahol a bányászattal és a rekultivációval összefüggő építmények, 
kiszolgáló épületek és szociális épület valamint épületnek nem minősülő technológiai építmények létesíthetők 
 – Bakonyoszlop területén egy mélyművelésű, felszín alatti bánya és egy meddőhányó található, a belterülettől délre ill. 
keletre. A bányaműveléshez szükséges építmények a különleges, beépíthető övezetben helyezhetők el. A kiművelt 
bányatelek határát az adatszolgáltatás szerint jelöli a szerkezeti és szabályozási terv. A meddőhányó, korábbi felszíni 
kiművelés határait a telkekhez igazítva jelöltük. 

• Temető terület 
A különleges beépítésre nem szánt temető területén csak a temető funkciójával összhangban lévő építmények 
helyezhetők el. 
Cseszneken a 215 hrsz-ú telek tartozik ide, Bakonyszentkirályon több temető is található. 
Bakonyszentkirályon 
- a Jestehegyi 26 és 27 hrsz-ú református temető (korábbi bővítési területe, azaz a lakótelkek végei lakóterületbe 

kerülnek vissza) 
- a Németfalu északi részén található 203 hrsz-ú római kat. temető és a mellette fekvő 213 hrsz-ú bővítési terület, a 

kápolna, a kapcsolódó 092/2 hrsz-ú külterületi telken épült meg.  
- a 3 hrsz-ú irzaelita temető (megközelítése nehézkes).  
Bakonyoszlopon a 45 hrsz-ú telken helyezkedik el a meglévő temető, melynek bővítése nem tervezett.  

• Adóállomás 
Az adóállomás rendeltetéséhez kapcsolódó építmények létesíthetők. 
Cseszneken a belterülettől északra található a 03/3/5 hrsz-ú telken, Bakonyszentkirályon Németfalu településrészen a 
092/5 hrsz-ú telken. 

• Közműterület 
A rendeltetésnek megfelelő építmények helyezhetők el.  
Cseszneken a belterülettől keletre található vízmű területe (029/4 hrsz), Bakonyszentkirályon a Kishíd majortól északra 
található vízmű területe (0187/28 hrsz), Bakonyoszlopon az Ady utcában lévő 367/9 hrsz-ú telek területe 
(szennyvízátemelő és gázfogadó). 
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SZERKEZETET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK 
 
A település meglévő illetve tervezett közúti közlekedési hálózati rendszere megfelelő, alapvetően a fejlesztéseket is képes 
kiszolgálni. 
A település kialakult területhasználati és beépítési adottságai, a jelenlegi állapot és fejlesztési igényeket/irányokat 
figyelembe véve alapján kisebb korrekciókkal határozzuk meg a település közlekedési rendszerének hálózati elemeit: 
 
Úthálózat 
 Országos főút  Meglévő: 82,  sz. közút 
 Országos mellékút Meglévő: 83107, 8217, 8219, 82113  sz. közút 

Helyi gyűjtő utak:  Meglévő:  Kossuth Lajos utca, Vár út, Wathay Ferenc utca, Németfalu utca (ezek 
egyben települési főutak) 

    Tervezett: Csatka felé vezető út 
 Kiszolgáló utak:  A többi gépjárműforgalommal járható utca kiszolgáló utca 
Kerékpárút hálózat: 
 Kistérségi:  Meglévő: 82 út mentén OTrT alapján jelölt 
    Tervezett:  Németfalu utca Vár út a cseszneki várig, valamint a Kossuth Lajos 
utcán a forgalmas főút nyomvonala helyett. 
 
A gyalogos közlekedés rendszerét a közterületi járdák és gyalogos útvonalak jelentik.  
Jelentős közhasználatú parkolóhely Bakonyoszlopon a Kossuth Lajos utca mentén, valamint  Cseszneken három helyen 
található a Vár út mentén. Bakonyszentkirályon nincs kialakított parkolóhely. 
 
 
 

 
 



CSESZNEK, BAKONYSZENTKIRÁLY, BAKONYOSZLOP  TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA 18 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2020 FEBRUÁR 



CSESZNEK, BAKONYSZENTKIRÁLY, BAKONYOSZLOP  TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA 19 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2020 FEBRUÁR 

Védelmi és korlátozó elemek 
 
A védőterületeket a Településszerkezeti terv illetve Szabályozási terv feltünteti.  
A szerkezeti tervben érvényesíteni kell a hatályos területrendezési tervek szerinti térségi övezetek, (OTrT, VMTRT), 
valamint a környezetvédelmi, a természetvédelmi és az örökségvédelmi vonatkozású jogszabályok által meghatározott 
területhasználati és egyéb korlátozásokat.  
Ennek megfelelően a szerkezeti és szabályozási terven megjelennek: 

• a meglévő 82. sz. országos főút 100-100 m-es védősávja 
• a meglévő 8219, 83107 sz. országos mellékút  50-50 m-es védősávja 
• a vasútvonal menti 50-50 m-es védőtávolság 
• a nyilvántartott régészeti lelőhelyek (a Forster Központ adatszolgáltatás alapján), műemléképületek és műemléki 

környezet 
• az országos ökológiai hálózat magterülete, pufferterülete és ökológiai folyosója, valamint a Natura 2000 területek 

(a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján) 
• Helyi természetvédelmi terület Cseszneken 
• a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület (a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

adatszolgáltatása alapján), mindhárom település teljes területe 
• A településen áthaladó 400 kV-os elektromos távvezeték és védőövezete (28-28 m), valamint nagy-középnyomású 

gázvezeték 
• Hidrogeológiai (B) védőterület (adatszolgáltatás alapján) és vízvédelmi terület (Közép-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság adatszolgáltatása alapján) 
• Bányatelek és megkutatott bányatelek határa a Veszprém megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának 

adatszolgáltatása alapján, valamint az alábányászott területek a hatályos tervről átvéve 
• Ex lege védett területek és objektumok (láp, területfelhasználás szerint Természetközeli terület), barlang, forrás, 

víznyelő, földvár) 
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1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 
 
1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 
A követhetőség kedvéért itt településenként bontva szerepelnek a területek. A Településszerkezeti terv leírás 2. pontja 
tartalmazza azt a táblázatot, mely részletezi a módosításokat, azok területeit, és a módosítás rövid leírását. A 
„Változásokkal érintett területek” c. tervlapokon az új területfelhasználással szerepelnek a módosítások. Az alábbiakban a 
módosítások csoportjait foglaljuk össze valamint bemutatjuk a módosítások hatályos településszerkezeti tervi és a 
módosított településszerkezeti tervi kivonatait településenként:  
 

ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

CSESZNEK 

Jele Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Terület 
ha 

Hrsz Megjegyzés /rövid indoklás 

A1 Közlekedési terület 
(tervezett parkoló) 

Falusias lakóterület 
(csak kis részben 

beépíthető) 

0,49 
(0,86) 

246,160,170 
171,172, 
173/1 

Tervezői javaslat – racionális 
területhasználat 
Kt döntéssel 

A2 Erdőterület (tervezett) Falusias lakóterület 1,14 0139/5 Tulajdonosi igény Kt döntéssel 
A3 Erdőterület (tervezett) Kereskedelmi-

szolgáltató terület 
5,74 0139/5, 6,11 Önkormányzati igény, tervezői javaslat 

Kt döntéssel 
A4 Zöldterület (tervezett) Falusias lakóterület 1,16 87-92, 96, 

296,297, 
300,303,304 

Tulajdonosi igény, tervezői javaslat 
Kt döntéssel 

A5 Kertes mezőgazdasági 
terület (beépítetlen 
terület) 

Falusias lakóterület 1,64 274-276  
290/1-4,291 

Tervezői javaslat 
Kt döntéssel 

 Összesen: 
 
Mindösszesen: 

Lakóterület 
Gazdasági terület 

4,43 ha 
5,74 ha 
10,54 ha 

   

 
Az A1 jelű változás, a korábban nagy kiterjedésű 
parkolóterület csökkentése, melynek megvalósítása 
egyelőre nagy teher lenne az önkormányzatnak. A 
szomszédos lakóterületek végeinek "visszaadása" nem 
jelent valódi új beépítésre szánt területeket, csak a 
173/1 és a 246 hrsz-ú telek válik beépíthetővé, így 
ezek területe számítható új beépítésre szánt 
területként (0,49 ha).  
Az A2 és A3 terület a hatályos terven tervezett 
erdőként szerepel, előbbi tulajdonosi igényként került 
új falusias lakóterületbe a Totya utca végén, utóbbi 
vállalkozói terület kijelölés önkormányzati igény volt, 
mivel ilyen jellegű terület eddig nem került kijelölésre.    
Az A4 terület zöldterületi besorolása nem volt reális 
elképzelés a hatályos tervben, különösen a 
nagykiterjedésű sportterület mellett, az 
önkormányzatnak ilyen mértékű kisajátításra nincs 
lehetősége. A lakóterület megvalósítása reálisabb.  
Az A5 jelű terület meglévő és tervezett lakóterületek 
közé eső beépítetlen terület, nem pedig valódi kertes 
mezőgazdasági terület. A tömb teljes átosztása 
szükséges a lakóterületi megvalósításhoz.  
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ÚJ BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK (BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKBŐL) 
 

CSESZNEK 

Jele Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Terület 
ha 

Hrsz Megjegyzés /rövid indoklás 

B1 Falusias lakóterület Zöldterület 0,77 0158/2, 3 A Vártól északra, lévő beépíthetetlen 
területek 

B2 Egyéb ipari terület Különleges 
beépítésre nem szánt 
terület – közmű terület 

0,12 029/4 A területhasználatnak megfelelő 
besorolás 

B3 Kereskedelmi-
szolgáltató terület 

Közlekedési terület 0,34 029/23 Parkolóként használt terület 

B4 Különleges sportterület Zöldterület 0,93 86/5, 86/10 már zöldterületként hasznosított terület 
B5 Falusias lakóterület Zöldterület 0,12 212 Parkosított közterület, rézsű  
B6 Egyéb ipari terület Különleges 

beépítésre nem szánt 
terület – adótorony 

0,18 03/3 Jogszabályi megfeleltetés 

B7 
 

Különleges terület 
temető 

Zöldterület 0,28 031 Területhasználatnak megfelelő besorolás 

Összesen  2,74   
 
Megjegyezzük, hogy Cseszneken a külterületen kijelölt nagy kiterjedésű különleges területeket az alacsony beépítési 
mérték, nagy terület és az OTÉK-ból hiányzó különleges beépítésre nem szánt területek szabályozottságának hiánya miatt 
beépítésre nem szánt területeknek tekintjük, igy az azonos terülehfelhasználású területeket nem soroljuk fel a változáskor 
(pl. a temető).   
Ugyanígy nem tekintjük a vár körüli területet változásként, mivel az a hatályos tervben is homályos területfelhasználás 
(különleges műemléki terület, beépítési mérték megjelölése nélkül). A tervben erdőterület (Adattári erdő) és csak a vár 
beépített területe került külön különleges területként lehatárolásra).   
 

 BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK RÉSZLETES TÁBLÁZATA 

CSESZNEK 

Jele Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Terület 
ha 

Hrsz Megjegyzés /rövid indoklás 

C1 Falusias lakóterület Településközpont 
terület 

0,88 143,145/2 
153 

34/1,2  
258,259 

Jóváhagyott tervezői javaslat 

C2 Ipari terület Különleges terület 
fogadóközpont 

3,5 0175/1,2 Jóváhagyott tulajdonosi igény 

C3 Ipari terület Különleges 
mezőgazdasági 
üzemi terület 

9 061/2 A tényleges használatnak megfelelő 
besorolás 

C4 Különleges sportterület Különleges 
hagyományörző 
bemutatóhely 

2,7 033/5-7 A hatályos TSZT leírásnak megfelelő 
elnevezés 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK RÉSZLETES TÁBLÁZATA 

CSESZNEK 

Jele Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Terület 
ha 

Hrsz Megjegyzés /rövid indoklás 

D1 Különleges sportterület Különleges 
beépítésre nem szánt 
terület – várturisztikai 

terület 

16,8 0153/6-9 Jóváhagyott tulajdonosi igény 
("Lovagfalu") 

D2 Különleges sportterület Különleges 
beépítésre nem szánt 
terület – turisztikai 

terület 

14,77 032/1,2,8,16 
17,22,23,24 

Jóváhagyott  tulajdonosi igény 

D3 Különleges sportterület Különleges 
beépítésre nem szánt 

terület – 
tájgazdálkodási 

központ 

9,35 06/3,5,6,7 Tényleges használat és elfogadott  
tulajdonosi igény 

D4 Különleges sportterület Korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület 

4,37 06/13 Tényleges használat szerint 

D5 Különleges sportterület Korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület 

21,5 06/9, 06/12-
14, 029/13-

14 

Tényleges használat szerint 

D6 Különleges turisztikai 
terület 

Korlátozott használatú 
mezőgazdasági 

terület 

1,84 042,043 Elfogadott Tervezői javaslat szerint 

D7 Általános 
mezőgazdasági terület 

Erdőterület 138,87 029/15 
019/2 

021/22,24 
0139/20,24 
027/2,3,6 
054/3,057 
052/1,058/3 
052/5,065/6 

048/11 

Adattári erdő 

D8 Zöldterület Erdőterület 2,85 0155/2 
0158/1,0159 

Országos Erdőállomány Adattári erdő 

D9 Erdőterület Általános 
mezőgazdasági terület 

31,55 0124/5 
0139/7-10 
032/21,24 
015/3 

Valós területhasználathoz igazodás 

D10 Erdőterület Korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület 

42,98 ld térkép Valós területhasználathoz igazodás 

D11 Kertes használatú 
mezőgazdasági terület 

Erdőterület 0,65 1 Valós területhasználathoz igazodás 

D12 Zöldterület Korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület 

4,72 0155/2 A tervezett zöldterületi használat nem 
megfelelő 

D13 Különleges sportterület Erdőterület 0,43 0153/6 Adattári erdő 
D14 Közlekedési terület Zöldterület 0,057 176, 212 Közterület és közterület jellegű zöldfelület 
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ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK RÉSZLETES TÁBLÁZATA 

BAKONYSZENTKIRÁLY 

Jele Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Terület 
ha 

Hrsz Megjegyzés /rövid indoklás 

A1 Zöldterület (tervezett) Különleges terület – 
hulladékudvar 

0,27 398/1 Valós területhasználathoz igazodás 

A2 Zöldterület (tervezett) Különleges turisztikai 
terület 

0,85 073/9 Elfogadott tulajdonosi igény 

A3 Zöldterület Településközpont 
terület 

0,4 517,518, 
519/1-2 

Valós területhasználathoz igazodás 

A4 Erdőterület (tervezett) Kereskedelmi-
szolgáltató terület 

0,57 0187/21 Tervezett területfelhasználás pontosítás 

A5 Kertes mezőgazdasági 
terület 

Falusias lakóterület 1,97 71-75,79 
87,89/2 

Elfogadott tulajdonosi igény (a lakótelek 
hátsó részének lakóterületi bevonása) 

Összesen:   4,06   
 
Az A1 jelű változás meglévő területhasználatot rendez. Az A2 jelű terület tervezett zöldterület, melynek megvalósítására az 
önkormányzatnak nincs lehetősége. Az A3 jelű változás a művelődési ház telkét és környékét érinti, melyet a bővítési 
lehetőség megteremtése miatt kell átsorolni. Az A4 változás egy feleslegesen kijelölt tervezett erdőterület helyett ad 
fejlesztési lehetőséget. Az A5 jelű változás lehetőséget ad további lakóterületi fejlesztésre meglévő belterületi lakótelkek 
végében, tehát új mezőgazdasági terület bevonása nélkül.   
 

 
Új beépítésre szánt területek Bakonyszentkirályon 
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ÚJ BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK RÉSZLETES TÁBLÁZATA 

BAKONYSZENTKIRÁLY 

Jele Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Terület 
ha 

Hrsz Megjegyzés /rövid indoklás 

B1 Falusias lakóterület Zöldterület 0,36 267, 155/2 Valós területhasználathoz igazodás, a 
Nagy Bálint parkhoz tartozó terület és a 

központban lévő kis teresedés 
B2 Egyéb ipari terület Korlátozott használatú 

mezőgazdasági 
terület 

0,6 0194/26 Meg nem valósult korábbi fejlesztés 

B3 Falusias lakóterület Korlátozott használatú 
mezőgazdasági 

terület 

1,91 32-34 
02/18,19 

Meg nem valósult korábbi lakóterületi 
fejlesztés 

B4 Kereskedelmi-
szolgáltató terület 

Általános 
mezőgazdasági 

terület 

1,58 0187/19-21 Meg nem valósult fejlesztés 
Tervezett területfelhasználás pontosítás 

B5 Egyéb ipari terület 
(településüzemeltetés) 

Különleges 
beépítésre nem szánt 
terület – sportterület 

1 0190/14 Elfogadott tulajdonosi igény 

B6 Különleges terület – 
temető 

Korlátozott használatú 
mezőgazdasági 

terület 

0,71 092/6 Valós területhasználathoz igazodás 

B7 Különleges sportterület Erdőterület 3,75 081/12, 
081/17 

Országos Erdőállomány Adattári erdő 
(a település északkeleti határán) 

B8 Falusias lakóterület Erdőterület 3,09 02/18-19 Országos Erdőállomány Adattári erdő 
(a település északkeleti határán) 

Összesen:  12,94   
 

 BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK RÉSZLETES TÁBLÁZATA 

BAKONYSZENTKIRÁLY 

Jele Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Terület 
ha 

Hrsz Megjegyzés /rövid indoklás 

C1 Falusias lakóterület Különleges 
sportterület 

0,19 397/2 Elfogadott tulajdonosi igény,  
a sportpálya mellett 

C2 Ipari terület Különleges 
mezőgazdasági 
üzemi terület 

10,95 012 Valós területhasználathoz igazodás 

C3 Különleges terület - 
temető 

Falusias lakóterület 1,69 9,10,15-19 
28,29 

Elvetett temetőbővítés 
A lakótelkek végeinek visszasorolása 

(nem beépíthető) 
C4 Kereskedelmi-

szolgáltató terület 
Különleges 

mezőgazdasági 
üzemi terület 

3,62 081/7 Valós területhasználathoz igazodás 

C5 Falusias lakóterület Településközpont 
terület 

2,25 430 
431/1,3,4 
519/1,2,3 

Elfogadott Tervezői javaslat 
 

C6 Különleges oktatási 
terület 

Településközpont 
terület 

0,87 564 Elfogadott tervezői javaslat 
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VÁROS ÉS HÁZ BT – 2020 FEBRUÁR 

 
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK RÉSZLETES TÁBLÁZATA 

 

BAKONYSZENTKIRÁLY 

Jele Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Terület 
ha 

Hrsz Megjegyzés /rövid indoklás 

D1 Általános 
mezőgazdasági terület 

Erdőterület 56,40 052/2,3,059 
015/3,092/7 
094,0120 
0118/2,4 
0123/3, 
0128/2, 
0150 

0174/14 

Országos Erdőállomány Adattári erdő,  
Valós területhasználathoz igazodás 

 

D2 Általános 
mezőgazdasági terület 

Természetközeli 
terület 

15,4 0163/1 Jogszabályi megfeleltetés 

D3 Erdőterület Természetközeli 
terület 

2,3 0152,0155 Jogszabályi megfeleltetés 

D4 Vízgazdálkodási terület Természetközeli 
terület 

4,2 0153,0154 Jogszabályi megfeleltetés 

D5 Zöldterület Különleges beépítésre 
nem szánt terület – 

sportterület 

1,01 397/5 Valós területhasználathoz igazodás 

D6 Erdőterület (tervezett) Általános 
mezőgazdasági terület 

170,08 015/2,4,016 
066/21-23 
 066/29-31 

Magasabb szintű terveknek történő 
megfeleltetés 

D7 Erdőterület (tervezett) Korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület 

92,96 064/1 
066/7-10  
066/13,17 
0142,0146 

0150 

Magasabb szintű terveknek történő 
megfeleltetés 

D8 Zöldterület Erdőterület 0,25 398/2 Valós területhasználathoz igazodás 
D9 Általános 

mezőgazdasági terület 
Különleges beépítésre 

szánt terület – 
adóállomás 

0,02 092/5 Valós területhasználathoz igazodás 

D10 Különleges sportterület Különleges 
beépítésre nem szánt 
terület – turisztikai 

terület 

10,95 081/16 
083/1 

Elfogadott tulajdonosi igény 

D11 Közlekedési terület Zöldterület 0,37 563 Tervezői javaslat 
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ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK RÉSZLETES TÁBLÁZATA 
 

BAKONYOSZLOP 

Jele Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Terület 
ha 

Hrsz Megjegyzés /rövid indoklás 

A1 Közlekedés Településközpont 
terület 

0,27 481 Meglévő állapothoz igazodás 

A2 Általános 
mezőgazdasági terület 

Különleges 
mezőgazdasági 
üzemi terület 

1,53 099/7 A hatályos terv lehatárolása túlzó és nem 
a valóságnak megfelelő 

Összesen:  1,8   
 
Az A1 jelű változás a kialakult állapotot legalizálja, a hatályos terv ugyanis közlekedési területbe sorolta a meglévő épületet. 
Az A2-es változás egy korábban kijelölt, de csak részben hasznosított mezőgazdasági üzemi terület bővítése a már 
hasznosított területen , ugyanakkor annak másirányú kiterjedése jelentősen csökkentésre került (B4) a túlzó igény miatt.  
 

 
Új beépítésre szánt területek Bakonyoszlopon 

 
 

ÚJ BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK RÉSZLETES TÁBLÁZATA 
 

BAKONYOSZLOP 

Jele Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Terület 
ha 

Hrsz Megjegyzés /rövid indoklás 

B1 Falusias lakóterület Korlátozott használatú 
mezőgazdasági 

terület 

0,67 0145/2 Lakóterület visszaminősítése (északkelet) 

B2 Falusias lakóterület  Erdőterület 2,2 0147/2 
0145/4 
0149 

Országos Erdőállomány Adattári erdő 

B3 Falusias lakóterület Közlekedési terület 0,06 53 Kialakított parkoló 
B4 Mezőgazdasági üzemi 

terület 
Általános 

mezőgazdasági 
terület 

9,05 099/9 túlzó volumenű fejlesztésre szánt terület 
visszaminősítése 
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B5 Különleges terület -  
bánya 

Különleges 
beépítésre nem szánt 

terület - bánya 

52,46 099/10, 
096/3, 
0101/13 
0101/2 
0103 
0101/6 
093/18 
093/5 
087/1 
087/11 

Jogszabályi megfeleltetés 

B6 Különleges terület - 
bánya 

Erdőterület 3,41 096/2 
0101/6 
079 
072/4 

Országos Erdőállomány Adattári erdő, 
telekhatárhoz igazodás 

B7 Különleges terület - 
hulladéklerakó 
(Nem volt szabályozva) 

Erdőterület 24,02 0119/1,6,8 Országos Erdőállomány Adattári erdő, 
 

B8 Különleges terület - 
hulladéklerakó 
(Nem volt szabályozva) 

Általános 
mezőgazdasági 

terület 

18,46 0119/2,3,5 Meg nem valósult fejlesztés 
 

B9 Egyéb ipari terület - 
Településüzemeltetési 
terület 

Erdőterület 0,44 059/2 Meg nem valósult fejlesztés 

B10 Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

Erdőterület 0,17 0147/8 Meg nem valósult fejlesztés 

B11 Mezőgazdasági üzemi 
terület 

Általános 
mezőgazdasági 

terület 

1,44 093/7,9,10 Telekhatárhoz igazodás 

B12 Különleges terület – 
bánya 

Általános 
mezőgazdasági 

terület 

3,07 085/1,2,3 Telekhatárhoz igazodás 

 
 BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK RÉSZLETES TÁBLÁZATA 

BAKONYOSZLOP 

Jele Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Terület 
ha 

Hrsz Megjegyzés /rövid indoklás 

C1 Falusias lakóterület Különleges 
sportterület 

1,92 147/5 Lakóterületi fejlesztés nem indokolt,  

C2 Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

Különleges 
sportterület 

0,87 147/5 Más fejlesztési igény 

C3 Településüzemeltetési 
terület 

Különleges közmű 0,2 0,367/9,10 Jelenlegi területhasználathoz igazodás 

C4 Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

Falusias lakóterület 0,22 082, 083/2 
084/1 

Jelenlegi területhasználathoz igazodás 

C5 Falusias lakóterület Különleges 
erdőgazdasági üzemi 

terület 

1,72 0147/3 Lakóterületi fejlesztés nem indokolt 

C6 Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

Falusias lakóterület 0,25 0147/6 Fejlesztés nem indokolt 

C7 Falusias lakóterület Településközpont 
terület 

0,43 1 Templom átsorolása 

 
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK RÉSZLETES TÁBLÁZATA 

BAKONYOSZLOP 

Jele Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Terület 
ha 

Hrsz Megjegyzés /rövid indoklás 

D1 Zöldterület Erdőterület 2,12 0140/1,3,4,5 Országos Erdőállomány Adattári erdő 
D2 Általános 

mezőgazdasági terület 
Erdőterület 27,7  Országos Erdőállomány Adattári erdő 
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D3 Általános 
mezőgazdasági terület 

Természetközeli 
terület 

19,66 063/10,11, 
19,20,21,22 

jogszabályi megfeleltetés 

D4 Erdőterület Általános 
mezőgazdasági terület 

1 093/5,17,18 Az erdősítés nem valósult meg 

D5 Közlekedési terület Általános 
mezőgazdasági terület 

1,23 093/5,12-18 A fejlesztés nem valósult meg 

D6 Általános 
mezőgazdasági terület 

Közlekedési terület 0,83 072/4 Útnyomvonal valós helyzethez igazítása 

D7 Általános 
mezőgazdasági terület 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület – 
turisztikai terület 

1,8 096/4 Elfogadott tulajdonosi igény 

D8 Kertes mezőgazdasági 
terület 

Erdőterület 0,24 413, 406 Lakóterület létesítése nem megoldott 

 
Az alábbiakban bemutatjuk a három település új beépítésre szánt területeit a hatályos tervhez képest, a fenti táblázatok 
sorszámai szerint. 
 

CSESZNEK 
Vált. Hatályos terv Új szerkezeti terv 

A1 

  
 A 171 hrsz-ot körülölelő telkek falusias lakóterületté válnak 

A2, 
A3 

  
 0139/5 hrsz: tervezett erdőterületből falusias lakóterület és kereskedelmi-szolgáltató terület 
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A4 

  
 87-92, 96 hrsz: zöldterületből falusias lakóterület 

A4 

  
 296-297, 300, 303, 304 hrsz: zöldterületből falusias lakóterület 

A5 

  
 274-276, 290/1-4, 291 hrsz: kertes mezőgazdasági területből falusias lakóterület 
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BAKONYSZENTKIRÁLY 

 
Vált. Hatályos terv Új szerkezeti terv 

A1 

  
 398/1 hrsz: zöldterületből különleges hulladéklerakó terület 

A2 

  
 073/9 hrsz: zöldterületből különleges turisztikai terület 

A3 

  
 517, 518 hrsz: zöldterületből településközpont terület 
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A4 

  
 0187/21 hrsz: erdőterületből kereskedelmi-szolgáltató terület 

A5 

  
 Kertes mezőgazdasági területből falusias lakóterület 
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BAKONYOSZLOP 
 

Vált. Hatályos terv Új szerkezeti terv 

A1 

  
 481 hrsz: közlekedési területből településközpont vegyes terület 

A2 

  
 099/7 hrsz: általános mezőgazdasági területből különleges mezőgazdasági üzemi terület 

 
A fenti módosításokat a települések közigazgatási térképein is megjelenítjük a következő oldalakon.  
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1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bemutatása 
 
A 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről (MATrT) második 
része (II. Fejezete) szól az Országos területrendezési tervről. Az Ország Szerkezeti Tervén a három település igazgatási 
területe mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térségben fekszik, a belterületek települési térségben (piktogram) vannak.  A 
települést az országos elemek közül a 82-es főút, az egyéb országos törzshálózat vasúti pálya, egy 400 kV-os átviteli 
hálózat távvezeték eleme és az országos kerékpárút-törzshálózat eleme érintik, ez utóbbi a 82-es főút nyomvonalán halad. 
 

   
                           Az Ország Szerkezeti terve  
 
Az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat az Ország Szerkezeti tervével és az új Veszprém 
megyei szerkezeti tervvel összhangban tünteti fel a Településszerkezeti terv, azaz a meglévő 82-es főút (Csesznek, 
Bakonyszentkirály), 400 kV-os távvezeték (mindhárom település) nyomvonala mellett az országos kerékpárútvonal 
nyomvonalát is feltünteti, mely a 82-es főút mentén halad, illetve Bakonyszentkirály területén Bakonyszentlászló irányába 
fordul a 83107 j. sz. közút mellett.   
 
A területfelhasználási egységek tekintetében  az OTrT 11.§ előírásait kell betartani:  

"11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési területfelhasználási 
egységek kijelölése során 
a) *  az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a térséget lefedő erdők övezetére 
vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok 
figyelembevételével kell lehatárolni; 
b) *  a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület, - nagyvárosias lakóterület és 
vegyes terület kivételével - beépítésre szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra 
szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható; 
c) a vízgazdálkodási térség területét - e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt beépítésre szánt 
területek kivételével - vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági 
terület, természetközeli terület, továbbá különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy 
honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi 
igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani; 
d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 
e) a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának megfelelően honvédelmi, 
különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy intézményterület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni." 
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Erdő terület 1603,67 1791 744,86 
Mezőgazdasági terület 
% (VMTrT mezőgazdasági térségére vetítve) 

616,08 
103,93 

783,95 
87,83 

502,49 
105,85 

Sajátos területfelhasználási egység - - 20,86 

Te
rv
 

Vízgazdálkodási terület 5,42 30,17 6,55 
* mért adat, hivatalos adat nem áll rendelkezésre 
 
Az Erdőgazdálkodási térség esetében %-os megfelelési szabály nincs. A 11. § a) pontjában foglaltaknak megfelelve a terv 
minden településnél erdőterületként jelöli az Erdők övezetének területét, valamint az Erdőtelepítésre javasolt területek egy 
részét. Bakonyoszlop esetében a hatályos terv alapjául szolgáló korábbi megyei tervhez képest az új OTrT csaknem 300 
ha-al nagyobb erdőgazdálkodási térséget jelöl, ez azonban csaknem teljes mértékben erdőtelepítésre javasolt terület. Ezen 
javaslatokat csak nagyon kis részben vette figyelembe terv, azonban több helyen már erdősült területeket sorolt 
erdőterületbe. Erdőterületbe került néhány erdőtelepítésre tervezett terület is.  
 
A Mezőgazdasági térség esetében az új OTrT szabályainak megfelelően jelöli a terv a mezőgazdasági területet, 
figyelembe véve a megyei szerkezeti tervet is a %-os szabálynak bőven megfelelve (Csesznek  103,93 %, 
Bakonyszentkirály 87,83 %, Bakonyoszlop 105,85 %) és a fennmaradó területeken is csak az előírások szerinti 
területfelhasználási egységek kerültek kijelölésre (erdőterületek, természetközeli terület Bakonyszentkirályon és 
Bakonyoszlopon, tervezett kismértékű lakóterület és kereskedelmi szolgáltató terület Cseszneken (A2-A3) , terezett 
különleges mezőgazdasági üzemi terület Bakonyoszlopon (A2), mely a kijelölt nagy kiterjedésű fejlesztési terület (B4) 
helyett kerül kijelölésre. Bakonyoszlopon ezeken túl a meglévő bánya is mezőgazdasági térség területére esik, ugyanis a 
bányatelket a megyei TRT jóváhagyott szerkezeti terve érthetetlen okból "lefelejtette", pedig a véleményezési anyagban 
még ábrázolt volt. A bánya telephelyét beépítésre szánt, az azon kívüli bányatelket beépítésre nem szánt különleges 
bányaterületként jelöli a felülvizsgálat.  
 
Vízgazdálkodási térség a patakok, vízfolyások és tavak medre, az országos vagy megyei tervben kijelölt vízgazdálkodási 
térség területe vízgazdálkodási területbe került besorolásra.  
 
Sajátos területfelhasználási térség Bakonyoszlop területén a részben bányaként hasznosított meddőhányó területe 19,82 
ha, kissé pontatlanul a hatályos terv alapján,, a terven a tényleges terület 20,86 ha. Hiányzik azonban a megyei tervről a 
véleményezési anyagban még szereplő tényleges bányaterület.  
 
A Települési térségre nem vonatkoznak szabályok, azon bármely területfelhasználási egység kijelölhető.  
 
A településszerkezeti terv területfelhasználási rendszere összhangban van a hatályos megyei és az országos 
területrendezési terv térségi területfelhasználási rendszerével is.  

  Csesznek Bakonyszentkirály Bakonyoszlop 

 A települések területe (ha)  2420 2789,14 1419,14 

Erdőgazdálkodási térség 1605,27 
(régi 1476,29) 

1719,37 
(régi 1848,85) 

806,71 
(régi 611,6) 

Mezőgazdasági térség 
 
75 % 

638,97 
(régi 813,53) 

479,22 

892,53 
(régi 765,17) 

669,4 

474,71 
(régi 629,41) 

356,032 
Sajátos területfelhasználási egység - - 19,82 
Települési térség 173,12 157,90 117,27 

VM
Tr
T 

Vízgazdálkodási térség 2,61 19,34 1,24 

Erdőgazdálkodási térség* 
Erdők övezete*  
Erdőtelepítésre javasolt erdők övezet* 

1600 
1498 
102 

1698 
1648,5 

49,5 

906 
633,5 
272,5 

Mezőgazdasági térség* 
(75%) 

688 
(516) 

921,64 
(691,23) 

336,24 
(252,18) 

Települési  térség* 132 153,5 177,5 

Ú
j O

Tr
T 
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Az országos övezetek közül a következők fednek rá a vizsgált települések közigazgatási területére: 
 

Az Otrt övezetei 

Érintettség  
Bk: Bakonyszentkirály 
Cs: Csesznek 
Bo: Bakonyoszlop 

1. Ökológiai hálózat magterülete (3.1.) Bk, Cs, Bo 

2. Ökológiai hálózat ökológiai folyosója (3.1.) Bo 

3. Ökológiai hálózat pufferterülete (3.1.) Bk, Cs, Bo 
4. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3.02.) Nem 
5. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete* Nem 
6. Erdők övezete (3.03.) Bk, Cs, Bo 
7. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete* Bk, Cs, Bo 
8. Tájképvédelmi terület övezete* Bk, Cs, Bo 
9. Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete (3.04.) Nem 
10. Vízminőség-védelmi terület övezete* Bk, Cs, Bo 
11. Nagyvízi meder övezete* Nem 
12. VTT tározók övezete* Nem 
13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete (3.05.) Nem 
*  az övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet állapítja meg. 
 

   
 
Az országos ökológiai hálózat magterülete mindegyik település külterületét érinti, az övezetet területét a terv az 
adatszolgáltatás alapján tünteti fel. Magterület nagyrészt a három település erdeinek nagy része, Bakonyszentkirály északi, 
mozaikos külterülete (erdő, gyep, láp, vizek). A magterület határát egyik településen sem pontosítja a terv.   
Ökológiai folyosó Bakonyoszlop belterületének kertes, be nem építhető része, valamint folytatólagosan a külterület egy 
sávja, mely érinti a lápot (természetközeli terület) Dudar felé. Az övezet határát a telekhatárokra pontosítva jelöli a terv, de 
az övezet területe nem változott.  
A pufferterület mindhárom településre ráfed, korlátozott használatú mezőgazdasági terület, kisebb részben általános 
mezőgazdasági területeket érint. Bakonyoszlopon néhány helyen a belterületekre is ráfed, ezeknél több helyen a 
telekhatárokra vagy a be nem építhető területek határára  igazítja a terv, de "cserébe" természetszerű területeket von be az 
övezetbe, így az övezet területe nem változik.  
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Csesznek településre eső ökológiai hálózat (nincs pontosítás) 

 

 
Bakonyszentkirály településre eső ökológiai hálózat (nincs pontosítás) 
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Bakonyoszlop településre eső ökológiai hálózat (a pontosításokkal) 

 
Az adatszolgáltatás szerinti pufferterület Bakonyoszlopon 247,34 ha, míg a pontosított 248,17 ha. Az ökológiai folyosó 
területe adatszolgáltatás szerint 55,44 ha, míg a terv szerint pontosított 55,36 ha. 
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Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezete nem érinti a településeket. 
 

   
Erdők övezete                                      Erdőtelepítésre javasolt területek övezete 
 
Az Erdők övezetének területét a terv mindhárom településnél erdőterületként határozza meg.  
Az Erdőtelepítésre javasolt területek az erdőterületek kijelölésénél figyelembe vett a terv. Bakonyoszlop esetében a régi 
megyei tervhez képest az új OTrT csaknem 300 ha-al nagyobb erdőgazdálkodási térséget jelöl, ebből az  erdőtelepítésre 
javasolt terület csaknem 270 ha. A javasolt erdőterületek egészen máshol kerültek kijelölésre mint a hatályos terven (és a 
régi megyei terven) több helyen egybefüggő, művelt szántóterületen jelöl ki erdőterületet, így ezen javaslatokat csak kis 
részben  vette figyelembe terv, azonban több helyen már erdősült területeket sorolt erdőterületbe. 
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Tájképvédelmi terület övezete 

Tájképvédelmi területbe tartozik mindhárom település teljes közigazgatási területe.  
A települések bel- és külterületén egyaránt a HÉSZ a kialakult történeti településkaraktert, településszerkezetet, 
beépítettséget veszi figyelembe, így a harmonikus településképi-tájképi karakter szerves egységének megőrzése biztosított.  
A településszerkezeti terv területfelhasználási rendszere a település területén lévő táji-természeti értékeket maximális 
mértékben figyelembe veszi a mezőgazdasági területek differenciált szabályozásával, így biztosítva a táj jellegének 
megőrzését és a természeti értékek védelmét.  
Világörökségi és világörökségi várományos területek nem érintik a vizsgált településeket. 
 

 
Vízminőség-védelmi terület övezete 

 
Vízminőség-védelmi terület övezete mindhárom települést érinti. Mind a három település a felszín alatti víz szempontjából 
érzékeny valamint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen fekszik, területükön fokozottan érzékeny 
besorolású és érzékeny területek találhatók. Az adatszolgáltatás szerinti vízminőség-védelmi területeket a 
településszerkezeti terv feltünteti. Ezek nagyrészt erdőterületeket, kisebb részben mezőgazdasági területeket érintenek, de 
néhány helyen ráfednek a belterületek beépítésre szánt területeire is. A szennyvízcsatorna hálózat mindhárom településen 
kiépült, a rákötések aránya szinte teljes, így a felszíni és felszín alatti vizek nem veszélyeztetettek. A települések Helyi 
Építési Szabályzatainak környezetvédelmi előírásai  biztosítják a felszíni és felszín alatti vizek védelmét.  
Bakonyoszlop területét ivóvízbázis védőövezet is érinti (B védőidom) melynek határát a terv feltünteti az adatszolgáltatás 
alapján.  
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Nagyvízi meder, VTT-tározók övezete, honvédelmi és katonai célú terület övezete nem érinti a három települést. 
 
15/2019 (XII. 13.) önk. rendelete Veszprém megye területrendezési tervéről 
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019 év végén fogadta el az MATrT-nek is megfelelő új Veszprém Megyei 
Területrendezési Tervet, melyet jelen tervnél is már figyelembe kell venni.  
 
A megyei terv Szerkezeti tervén Bakonyoszlopon és Bakonyszentkirályon áthaladó országos út térségi jelentőségű 
mellékútként szerepel. Burkolt útként jelölésre került a Cseszneket és Bakonyszentkirályt összekötő útszakasz, tervezett 
útként pedig a Bakonyoszlopról Csatka felé vezető út.  
A településeken áthaladó 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemét a megyei térségi szerkezeti terv is jelöli.   
Országos kerékpárútvonal halad át a 82-es út mentén Cseszneken és Bakonyszentkirályon a 82-es főút mentén. A 82-es 
főút ezen szakaszán a megvalósítás konkrét tervek híján kétségesnek látják az önkormányzatok és a tervezők is. Az új 
megyei szerkezeti terv Bakonyszentkirály területén egy új távlati térségi kerékpárútvonalat is ábrázol, melynek mindkét ága 
Győr-Moson-Sopron megyében folytatódik tovább, a településre eső szakasza nem igazodik sem meglévő úthoz, sem 
területfelhasználási egység határához, semmilyen meglévő természeti vonalhoz és nem is igazítható azokhoz.  A 
nyomvonalat pontosítani csak majd a részletes tervek birtokában lehet. Addig csak a Településszerkezeti terv tünteti fel, 
mint a megyei terven feltüntetett nyomvonal. A 82-es út menti kerékpárút esetében Bakonyszentkirály és Csesznek 
önkormányzat Képviselő-testületei úgy döntöttek, hogy részletes tervek hiányában nem jelölnek ki területigényt a 
szabályozási tervükön.(Ld. a mellékletben a Határozatok között Csesznek Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020 
(01.21.) sz. határozata, Bakonyszentkirály Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (01.21.) sz. határozata.). 
Bakonyszentkirály község Önkormányzatának fenti határozata a térségi új kerékpárút vonatkozásában is tartalmazza a fenti 
döntést.  
A felülvizsgálat a meglévő országos közutak mentén ábrázol tervezett térségi kerékpáros nyomvonalat.  
Országos törzshálózati vasúti pályaként jelöli a terv a Cseszneken áthaladó, Bakonyszentkirályt érintő vasútvonalat. 
Bakonyoszlopon, Dudar felé földgázelosztó vezeték található. 
A térségi területfelhasználási egységeket kismértékben pontosítja a megyei terv az Ország szerkezeti tervéhez képest. 
Ugyanakkor sajátos területfelhasználási egységként jelöli a bakonyoszlopi bányatelek és meddőhányó területét, viszont 
nem jelöli a tényleges bánya területet. Érthetetlen ez azért, mert a véleményezési anyag mindkét területet ábrázolta. A 
hiányzó bánya terület mezőgazdasági térségbe került.  
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Veszprém megye hatályos Szerkezeti terve 

 

     
    
A Veszprém megye térségi övezetei Érintettség  Alkalmazás 
Ökológiai hálózat magterületének övezete (3.1.) Cs, Bk, Bo 
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
(3.1.) 

Bo, Bk 

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete (3.1.) Cs, Bk, Bo 

a lehatárolás adatszolgáltatás alapján 
történt, Bakonyoszlopon kismértékű 

pontosítás történt 
 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3.2.) -  
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (3.2.) -  

Erdők övezete (3.3) Cs, Bk, Bo 
Adatszolgáltatás alapján veszi figyelembe a 

terv 
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Erdőtelepítésre javasolt terület övezete (3.3.) Cs, Bk, Bo  
Tájképvédelmi terület övezete (3.4.) Cs, Bk, Bo Teljes település 
Világörökségi és világörökségi várományos területek 
övezete (3.5.) 

- 
 

Vízminőség-védelmi terület övezete (3.6.) Cs, Bk, Bo 
Adatszolgáltatás alapján veszi figyelembe a 

terv 
Nagyvízi meder övezete (3.7.) -  
Honvédelmi és katonai célú terület övezete (3.8.) -  

Ásványi nyersanyagvagyon övezete (3.9.) Bo 
Adatszolgáltatás alapján veszi figyelembe a 

terv 
Rendszeresen belvízjárta terület övezete (3.10.) -  
Földtani veszélyforrás területe által érintett 
települések övezete (3.11.) 

- 
 

Gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott 
célterületeinek övezete (3.12.1.) 

- 
 

Innovációs-technológiai fejlesztés kiemelten 
támogatott célterületének övezete (3.12.2.) 

- 
 

Karsztvíz emelkedéssel veszélyeztetett települések 
övezete (3.12.3.) 

- 
 

Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott 
célterületének övezete (3.12.4.) 

Cs,Bo 
 

Együtt tervezendő térségek övezet – Veszprém 
megy várostérségének övezete (3.12.5.) 

Zirc 
várostérsége 

 

Együtt tervezendő térségek övezet – Az „Európa 
kulturális fővárosa Veszprém 2023” program 
érdekében együttműködő településéek övezete 
(3.12.6.) 

Cs, Bk, Bo 

 

 
A VMTrT övezeteinek vonatkozó kivágatai a következők: 

 
 

 

 

Az ökológiai hálózat elemeit adatszolgáltatás szerint vettük figyelembe. A megyei terv Bakonyszentkirályon is jelöl ökológiai 
folyosót, azonban annak elhanyagolható területi kiterjedése miatt (vélhetően rajzolási hiba) és az adatszolgáltatásban nem 
megjelenő hosszanti folt miatt figyelmen kívül hagytuk. 
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Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók nem érintik egyik települést sem. 
 

  

 
 

Az erdők övezete az adattári erdő adatszolgáltatást veszi alapul, így ezek a területek jelennek meg erdőterületként a 
szerkezeti terven. 
Az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét számításba vettük. Tájképvédelmi terület mindhárom település teljes területe, 
mely a szerkezeti terven is megjelenik. 
 

 

 

Világörökségi várományos terület a vizsgált településeket nem érint. 
 
A megyei terv vízminőségvédelmi terület övezete és az adatszolgáltatás lehatárolása egyezik és feltüntetésre került a 
szerkezeti terven és a szabályozási tervlapokon. 
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Nagyvízi meder övezete Honvédelmi és katonai célú terület övezete 
Sem nagyvízi meder, sem honvédelmi és katonai célú terület nem érinti a három települést. 

  

 
Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

 
 „19/B 72§ (1) Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, 
építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.” 
 
A megyei övezet települési szinten jelöl ásványi nyersanyagvagyon övezetet, melyet adatszolgáltatás alapján pontosítani 
kell. Az adatszolgáltatás Bakonyoszlopon jelöl bányatelkeket, megkutatott bányaterület is itt található, kis részben 
Csesznekre fed rá. A bányatelkeket és a megkutatott területeket is feltünteti a szerkezeti terv.  
 
Sem földtani veszélyforrás, sem gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott célterülete nem érinti az adott településeket. 
Az innovációs-technológiai fejlesztés kiemelten támogatott célterületének övezete és a karsztvíz emelkedéssel 
veszélyeztetett települések övezete sem fed rá a három vizsgált község területére. 
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Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott 

célterületének övezete 
 
A Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületeinek övezete érinti Csesznek és Bakonyoszlop területét.  
A rendelet övezetre vonatkozó szabálya: 
„11.§ (2) a) Az övezet által érintett települések területén turisztikai-, rekreációs célú beépítésre szánt és beépítésre nem 
szánt különleges terület területfelhasználási egység akkor jelölhető ki, ha az új terület kijelölése nem érinti a védelmi 
övezetekkel lehatárolt területeket (az ökológiai hálózat magterülete, az ökológiai folyosójának övezete, a kiváló termőhelyi 
adottságú szántók övezete, az erdők övezete, a vízminőségvédelmi terület övezete, valamint a nagyvízi meder övezete) 
által érintett területeket és nem ellentétes más jogszabály előírásaival. 
b) Az övezettel érintett települések településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája, valamint 
településrendezési eszközei készítése, felülvizsgálata, valamint módosítása során biztosítani kell a vonalas nyomvonalak 
(kerékpárutak, túraútvonalak folytonosságát.  
c) A környezeti állapot megőrzése érdekében a térségi övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek 
készítése során a rekreációs célú területeken indokolt csendes övezet kijelölése.” 
 
A felülvizsgálat Cseszneken több különleges beépítésre nem szánt turisztikai területet jelöl ki, a hatályos tervben már kijelölt 
területeken, melyek települési területbe kerültek a megye szerkezeti tervén. Bakonyoszlopon új kisebb beépítésre nem 
szánt turisztikai terület került kijelölésre (D7), melyre csak az ökológiai hálózat pufferterülete fed rá.  

  
Együtt tervezendő térségek övezet – Veszprém megye 

várostérségeinek övezete (Zirc várostérsége) 
Együtt tervezendő térségek övezet – Az „Európa kulturális 

fővárosa Veszprém 2023” program érdekében 
együttműködő települések övezete 

A rendelet övezetre vonatkozó szabálya: 
„12.§ (2) b)Településrendezési eszközöket és településfejlesztési dokumentumokat az adott várostérségre kitekintéssel kell 
előkészíteni.”  
A vizsgált települések Zirc várostérségéhez tartoznak. A készülő  településfejlesztési koncepció megfelel a fenti szabálynak.   
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„13.§ (2) b) Az övezet által érintett települések az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program sikere érdekében 
középtávú településfejlesztési dokumentumaik tartalmát – a térség egésze fejlesztése, a területi potenciálok sokoldalú 
kihasználása, illetve a párhuzamosságok kiküszöbölése érdekében – hangolják össze.” 
 
Egyéb jogszabályi előírások 
 
Mivel új beépítésre szánt területek is kijelölésre kerülnek (ld. 1.2. fejezet táblázatai) , figyelembe kell venni Magyarország 
és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló a 2018. évi CXXXIX. törvény 12.§-átnak előírásait:  

 „(1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési eszközben új beépítésre 
szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: 
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek 
összenövését, és 
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett 
rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy olyan használaton kívül került vagy 
alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotban lévő terület, amely a tervezett rendeltetésnek megfelelne. 
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a c) pont szerinti 
meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybevétele aránytalanul nagy terhet 
jelentene annak várható költsége miatt. 
(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő 
kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, – 
gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy 
véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a 
zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.” 

 
A fenti feltételekből az a) és b) pont egyszerűen teljesül, miután az új beépítésre szánt területek mindenhol csatlakoznak a 
települési területhez és a külterületek határától messze vannak vagy a települési területen belül kerültek kijelölésre. 
 
A c) pont teljesülése Cseszneken: a hatályos tervben kijelölt új lakóterület a belterülettől keletre, mai mezőgazdasági 
területen, magántulajdonban van, a kialakításhoz jelenleg a tulajdonosi szándék is hiányzik, és nagyszabású telekalakítás, 
belterületbevonás szükséges. Az önkormányzatnak jelenleg nincs forrása a terület megvételéhez. Új lakóterületek az A2 
terület  kivételével a belterületen, beépítetlen földrészleteken kerülnek kijelölésre, melyek korábban tervezett zöldterületként 
vagy mezőgazdasági területként voltak kijelölve. Beépítésük nehézkes a jelenleg kiépítetlen utak, domborzati viszonyok és 
költségesebb közművesítés miatt, de a racionális földhasználat miatt a tulajdonosok a magasabb költségeket is vállalhatják. 
Ezeken a megvalósítás 5-10 éves időszakban várható. Az A2 jelű terület kapcsolódik a Totya utcai lakóterület végéhez és 
beindíthatja az utca mentén még nem beépült  lakóterület megvalósulását is. További új gazdasági terület jön létre a 
települési területhez kapcsolódva (A3), ilyen területfelhasználás azonban nincs kijelölve, illetve a hatályos terven kijelölt 
gazdasági terület valójában a falu széli parkoló területe, mely közlekedési területbe kerül. Így e két új beépítésre szánt 
területi kijelölés megfelel az Étv. 7.§ (3) e) pontjának is.  
 
A c) pont teljesülése Bakonyszentkirályon: új beépítésre szánt lakóterület az Ivókút utcai lakótelkek elvágott telkeinek teljes 
lakóterületbe vonása (A5), tehát valójában a beépített telkek végei kerülnek lakóterületbe, melyeken azonban lehetőség van 
a telkek megosztására is.  A temetőbővítésre kijelölt telekvégek is "vissza" kerülnek lakóterületbe, ezek azonban nem valódi 
új beépítésre szánt területek, mivel korábban a temető csak beépítésre szánt különleges terület lehetett. Tervezett 
zöldterületből kerültek átsorolásra a valós területhasználatuk szerint az A1 és A3 területek (előbbi hulladékudvar, utóbbi a 
művelődési ház telke). Az A2 terület szintén tervezett magántulajdonú zöldterületből kerül különleges turisztikai területbe, 
mely még nem került kijelölésre a településen, így megfelel az Étv. 7.§ (3) e) pontjának is. 
 
A c) pont teljesülése Bakonyoszlopon:  Az A1 terület meglévő épület (fodrászat, volt tűzoltószertár) "legalizálása", melyet a 
hatályos terv közlekedési területbe sorolt.  Az A2 terület  új terület, azonban a meglévő kijelölt fejlesztési terület  (különleges 
mezőgazdasági üzemi terület) helyett (melynek nagyobbik része  visszaminősül mezőgazdasági területbe) a ténylegesen 
használt terület kerül bevonásra sokkal kisebb területtel, mint a visszaminősített terület. Így valójában a kijelölt túlzott 
fejlesztési terület csökken jelentősen. Így megfelel az Étv. 7.§ (3) e) pontjának is. 
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A (2) bekezdés jelen esetben Cseszneken alkalmazott, mivel a kijelölt új lakóterületénél a meglévő beépítetlen telkek 
igénybevétele tervezett, mely a kialakult lakóterület szerves folytatása, kiegészítése,  gazdaságossági szempontok miatt 
elsődlegesen itt valósítható meg új lakótelkek.  
 
A (3) bekezdés a beépítésre szánt területnövekményre határozza meg az új zöldterületi létesítési kötelezettséget.  
Cseszneken az 1.2 fejezetben található táblázat alapján az új beépítésre szánt területek 10,54 ha, a beépítésre nem szánt 
területbe kerülő terület 2,74 ha. A különbözet 7,8 ha.  Az 5 %-os zöldterület kialakítási szükséglet 3900 m2 (bár a gazdasági 
terület esetében erdőterület is kijelölhető).  
A terv összesen 2,157 ha új zöldterületet jelöl ki csaknem teljes egészében önkormányzati területen. Ha figyelembe 
vesszük, hogy a belterületen tervezett magántulajdonú zöldterület is átsorolásra kerül (1,16 ha) még akkor is bőven több 
területet  sorol a terv tényleges, megvalósítható vagy már megvalósult zöldterületbe, így ez a szabály is teljesül. 
(Megjegyezzük, hogy visszaminősül a vár alatti 0155/2 hrsz-ú terület is a valós mezőgazdasági területbe, de ennek a 4,72 
ha szántó tervi zöldterületi kijelölése komolytalan elképzelés volt).  
 
Bakonyszentkirályon az új beépítésre szánt területek 4,06 ha, a beépítésre nem szánt területbe kerülő terület 12,94 ha, 
azaz területnövekmény nem keletkezik. A terv 7300 m2 valódi zöldterületet jelöl ki és közben a tervezett helytelen vagy 
magántulajdonú zöldterületi besorolásokat pontosítja.  
 
Bakonyoszlopon az új beépítésre szánt területek mértéke csekély 1,8 ha, a beépítésre nem szánt területbe kerülő terület 
115,45 ha, azaz területnövekmény nem keletkezik.  
 
Összefoglalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálat szerinti településszerkezeti terv az Ország Szerkezeti Tervével 
a megye szerkezeti tervével és a települést érintő országos övezetekkel, továbbá az OTrT és a megyei övezetekre 
vonatkozó szabályaival összhangban készült. 
 
 
1.2.3. A szerkezeti tervi változásoknak és a településfejlesztési koncepció összhangjának bemutatása 
 
A jóváhagyás alatt álló/jóváhagyott Településfejlesztési koncepció is egyben kezeli a három település igényeit, ezzel 
elősegítve a térbeli együtt-tervezést is. Átfogó cél „az ökológiai és gazdasági tényezők közötti egyensúly megteremtésével, 
a helyi természeti, műszaki és humán értékekre épülő közösségközpontú és értékalapú településfejlesztési gyakorlattal a 
„Bakonyi Hármak” harmonikus modernizálása.” 
Az egészséges-sportos életmód, valamint turizmus fejlesztését támogatja több kijelölt különleges terület, melyen 
turizmussal, bemutatással, sporttal kapcsolatos létesítmények lesznek elhelyezhetők. Ezáltal fejlődik a kulturális 
programkínálat is. Szolgáltatást nyújtó vállalkozások ösztönzésére, szolgáltatások fejlesztésére ad lehetőséget minden 
településen a kereskedelmi-szolgáltató területfelhasználás. Intézményfejlesztésre is lehetőséget ad a szerkezeti terv. 
Közösségi, központi terek alakítását erősíti az átgondolt zöldterület-kialakítás a településeken. A helyi együttműködést, 
településközi együttműködést önmagában erősíti az együtt-tervezés is, nevezetesen az összhangban kialakított funkciók 
hálózata. 
A koncepció szintén célként jelöli meg az ökológiai jellegű mezőgazdaság fejlesztését, ennek érdekében a terv jelentős 
mértékben korlátozott mezőgazdasági területeket jelöl, ahol a gyepterületek fenntartását szolgáló legeltetéses állattartás, 
esetleg bemutatás lehetséges. 
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2. SZAKÁGI JAVASLATOK 
 
2.1 TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 
 
2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 
 
A felülvizsgálat a táj mozaikos szerkezetéhez alkalmazkodva megtartja a hatályos településrendezési tervek differenciált 
külterületi területhasználati rendszerét. A változatos domborzati adottságok figyelembevételével és az ökológiailag értékes 
területek megőrzése érdekében egyértelművé teszi a mezőgazdasági területek sajátos területfelhasználásait. Az OTÉK 
szerinti általános és kertes mezőgazdasági területei mellett sajátos területfelhasználási egységként kiemelten hangsúlyozza 
a gyepterületek védelmét korlátozott használató mezőgazdasági területként. Ezzel is hangsúlyozva a Bakony térségében a 
változatos tájkarakter megőrzését. Az erdőterületeket az elhelyezhető építményeknek megfelelően szabályozza. Az 
Országos Erdőállomány Adattárban lévő erdőket teljes egészében erdőterületként jelöli ki. A természeti területek védelmét a 
szabályozás is hangsúlyossá teszi. 
 
Mezőgazdasági terület 
Mindhárom település esetében a hatályos településszerkezeti terv a mezőgazdasági területeket általános (Má) és kertes 
(Mk) sajátos területfelhasználási egységekbe sorolta.  
Az általános mezőgazdasági területen belül két övezetet különböztetett meg: Má-0, és Má-1. Az Má-0 jelű 
mezőgazdasági övezetben elsősorban  a gyep, rét, nádas, mocsár művelési ágú területek, továbbá tájképi szempontból 
érzékeny mezőgazdasági rendeltetésű területek tartoztak, ahol épület, építmény elhelyezése nem megengedett. Az Má-1 
jelű mezőgazdasági övezetben bizonyos feltételek mellett létesíthető lakó és gazdasági épület. 
A kertes mezőgazdasági területen  belül Bakonyoszlop és Csesznek esetében szintén két övezetet különböztet meg a 
hatályos HÉSZ, az Mk-0 jelű övezetben nem helyezhető el épület, az Mk-1 jelű övezetben lakó és gazdasági épület 
létesíthető meghatározott feltételek mellett. Bakonyszentkirályon csupán Mk-0 övezet került kialakításra a belterületen, ahol 
épület nem létesíthető. 
 
A felülvizsgálat megtartotta a kertes és általános mezőgazdasági területet, azonban az általános mezőgazdasági területből 
kiemelte a természetvédelmi és tájképvédelmi szempontból értékes területeket, amelyek korlátozott használatú 
mezőgazdasági területbe kerültek (Mko).  
 
Az OTÉK 6.§. (5) bekezdése szerint a (3) bekezdésben foglalt egyes területfelhasználási egységek a helyi sajátosságoknak 
megfelelően tovább bonthatók.  Ha a sajátos építési használat jelentősen eltér az OTÉK szerinti általános és kertes 
mezőgazdasági területtől, akkor lehetőség van további sajátos területfelhasználási egységek kijelölésére is. 
Mivel az általános és korlátozott használatú mezőgazdasági terület építési használata jelentősen eltér egymástól, így 
mindenképpen indokolt külön sajátos területfelhasználási egységként szabályozni a korlátozott  használatú mezőgazdasági 
területet. A korlátozott használatú mezőgazdasági terület sajátos építési használata az adott mezőgazdasági terület 
(meghatározóan rétek, legelők) természeti és tájképi értékeinek védelméhez fenntarthatóságához igazodik. 
 
A korlátozott használatú mezőgazdasági területbe jellemzően az ökológiai hálózat magterületén, az ökológiai folyosó 
területén, Natura 2000 területen lévő és tájképvédelmi szempontból kiemelten érzékeny rét, legelőterületek kerültek. 
Korlátozott használatú mezőgazdasági terület egyik övezetében (Mko-1) a gyepterületek fenntartását szolgáló és az 
azokhoz kapcsolódó turisztikai célú épületek létesíthetők. A másik övezetben (Mko-0) nem helyezhető el épület. 
Az  általános mezőgazdasági területbe (Má) meghatározóan az árutermelő gazdálkodásra alkalmas szántóterületek 
tartoznak. Általános mezőgazdasági területen a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó épületek kialakíthatók. 
Kialakítható továbbá  birtokközpont is.  
A kertes mezőgazdasági területek Csesznek és Bakonyoszlop településeken a vegyes mezőgazdasági használat (szőlő, 
gyümölcs, kertgazdálkodás) és a pihenést szolgáló területek.  Bakonyoszlopon a hatályos tervhez hasonlóan két övezetet 
különböztet meg a felülvizsgálat az épület elhelyezésre vonatkozó szabályok tekintetében. A belterülettől északnyugatra 
fekvő történeti zártkertekben megengedi az épületelhelyezést. A belterületen, a Dudar patak völgyében lévő kertes 
területeket a felülvizsgálat továbbra is épületmentesen javasolja megtartani. 
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Erdőterületek 
 
A terv teljes egészében megtartja az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterületeket. Erdőterületet a már erdősült 
ill. erdősödő területeken tervez, figyelembe véve az erdőtelepítésre javasolt terület térségi övezetét is. Az új hatályos 
megyei terv a korábbi megyei tervhez képest Cseszneken és Bakonyoszlopon jóval nagyobb erdőgazdálkodási térséget 
jelölt ki, Bakonyszentkirályon viszont kevesebbet. A terv szerinti erdőterületek Csesznek és Bakonyoszlop esetében 100% 
feletti értékben sorolják a térséget erdőterületbe, Bakonyszentkirályon 87 %-os az erdőterületi kijelölés. Azokat a területeket 
is erdőterületként jelöli a terv, melyeken a tulajdonosok erdőtelepítésre kívánnak pályázni (Bakonyszentkirály 073/1, 073/5, 
081/17 hrsz, Csesznek 021/2, 0110/1-8, 0117/1-6, 0117/8-9 hrsz).  
A településszerkezeti terv területfelhasználási rendszere a települések területén lévő táji-természeti értékeket maximális 
mértékben figyelembe veszi. 
Az erdőket a szerkezeti terv nem különbözteti meg az erdőgazdálkodási rendeltetésük szerint, mivel az erdők elsődleges  
rendeltetésének nincs tájszerkezeti jelentősége.  
A felülvizsgálat a szabályozási terveken az elhelyezhető épületek alapján különbözteti meg az OTÉK szerinti három 
erdőövezetet: 
 
Védelmi rendeltetésű erdőövezetbe a terv a kisebb kiterjedésű erdőfoltokat, patakok menti erdőtársulásokat, a Natura 
2000 erdők jelentős részét jelölte ki, figyelembe véve az erdészeti üzemtervek szerinti védelmi rendeltetést is. A védelmi 
rendeltetésű erdőterületen épület nem létesíthető.  
Gazdasági rendeltetésű erdőövezetben az erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás épületei kialakíthatók. 
Közjóléti rendeltetésű erdőövezet csak Csesznek területén van, a Cuha patak mentén a Porva-Csesznek vasúti megálló 
környezetében, és az Erdő Szíve Vendégház környezetében, ahol az erdei turizmust szolgáló épületek helyezhetők el. 
 
Zöldterület 
A hatályos településrendezési tervek igen nagyvonalúan jelöltek ki zöldterületeket. A többségében magántulajdonban lévő 
területeket azonban az önkormányzatok pénzügyi források hiányában nem tudják megszerezni. Másrészt a települések 
lakosságszáma sem indokolja a túlzott zöldterületi kijelöléseket.  Ezért a felülvizsgálat során csak az önkormányzat  
tulajdonában lévő zöldterületeket tartottuk meg, illetve Csesznek esetében a településszerkezeti szempontból is 
meghatározó ligetesen fás beépítetlen területek is zöldterület területfelhasználási egységbe kerültek. 
 
Csesznek közhasználatú, növényzettel fedett közterületei is zöldterület területfelhasználási egységbe kerültek, amelynek 
érzékenyebb övezetében épület nem létesíthető, a turisztikailag frekventáltabb területén azonban vendéglátó, sport, és 
szabadidő eltöltését szolgáló építmények elhelyezhetők.  A zöldterületeket a terv két övezetbe sorolja, Z-0 övezetbe 
kerültek azok a kisebb területű parkok, ahol épület nem létesíthető. A nagyobb területű zöldfelületeket a terv olyan Z-1 
övezetbe sorolja, ahol a játék, a pihenés és a testmozgás építményei, továbbá a szabadidő eltöltését, a sportolást, és a 
vendéglátást szolgáló épületek is elhelyezhetők. 
 
Természetközeli terület 
Természetközeli területet két településen jelöl ki a terv, Bakonyszentkirályon a Halastótól keletre eső ex lege védett 
lápterületen jelöl ki a felülvizsgálat, ahol tereprendezés, valamint épület elhelyezése nem megengedett. Szintén ilyen 
területfelhasználásba került Bakonyoszlopon is a belterülettől északkeletre fekvő, adatszolgáltatásban megjelölt ex lege 
védett terület.  
 
2.1.2. Természetvédelmi javaslatok  
 

A településeken országos jelentőségű természetvédelmi terület nincs. 
 
A településeket érintő Natura 2000 terület az Észak-Bakony (HUBF30001) elnevezésű kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési és különleges madárvédelmi terület, amely a települések déli, délnyugati erdős területeit érintik.  
A terv teljes egészében megtartja az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterületeket, így a Natura 2000 területekre 
a felülvizsgálat kedvezőtlen hatással nincs. 
 
Az Észak-Bakony kiemelt jelentőségű természetmegőrzési és különleges madárvédelmi területre vonatkozó prioritások és 
célkitűzések közül kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének 
fenntartása, helyreállítása:  
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Élőhelyek: Pannon sziklagyepek, meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik, síkságok és a 
hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai, sík- és dombvidéki kaszálórétek, 
mészkedvelő üde láp- és sásrétek, mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel, a nagyközönség számára meg nem nyitott 
barlangok, szubmontán és montán bükkösök, a Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei, Pannon cseres-
tölgyesek szubpannon sztyeppék, mésztufás források, Közép-Európa domb- és hegyvidéki mészkő-törmeléklejtői, lejtők és 
sziklatörmelékek erdői, enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők, Pannon gyertyános-tölgyesek, Pannon molyhos 
tölgyesek  
 
Növény- és állatfajok: díszes tarkalepke (Euphydryas maturna), erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia), gyászcincér (Morimus 
funereus), havasi cincér (Rosalia alpina), hegyesorrú denevér (Myotis blythii), kis patkósorrú denevér (Rhinolophus 
hipposideros), közönséges denevér (Myotis myotis), lápi tarkalepke (Euphydryas aurinia), nagy hőscincér (Cerambyx credo), 
nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), nagy tűzlepke (Lycaena dispar), nagyfülű denevér (Myotis bechsteini), piszre denevér 
(Barbastelle barbastelle), sárgahasú unka (Bombina variegata), sárga gyapjasszövő (Eryogaster catax), skarlátbogár (Cucujus 
cinnaberinus), sötét hangyaboglárka (Maculinea nausithous), vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius), vidra (Lutra lutra), 
vöröshasú unka (Bombina bombina), balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus), erdei pacsirta (Lullula arborea), fehérhátú 
fakopáncs (Dendrocopos leucotos), fekete gólya (Ciconia nigra), fekete harkály (Dryocopus martius), hamvas küllő (Picus 
canus), hegyi billegető (Motacilla cinerea), jégmadár (Alcedo atthis), karvalyposzáta (Sylvia nisoria), kék galamb (Columba 
oenas), kígyászölyv (Circaetus gallicus), kis légykapó (Ficedula parva), közép fakopáncs (Dendrocopos medius), lappantyú 
(Caprimulgus europaeus), örvös légykapó (Ficedula albicollis), parlagi pityer (Anthus campestris), tövisszúró gébics (Lanius 
collurio).  
 
Természetvédelmi célkitűzések:  
Általános célkitűzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló 
közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, 
valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás 
feltételeinek biztosítása.  
 
Specifikus célok:  
A terület fő célkitűzései:   
A területen élő közösségi jelentőségű védett és fokozottan védett fajok által is reprezentált, hazai és közösségi szinten is 
egyedülálló természetes és természetszerű élőhelyek megőrzése, fenntartása, különös tekintettel a sík- és dombvidéki 
kaszálórétekre, pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis), mészkedvelő üde láp- és sásrétek, mészkősziklás lejtők 
sziklanövényzettel, nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok.  
A közösségi jelentőségű védett növény- és állatfajok állományának, egyedszámának, populációi életképességének 
megőrzése, különös tekintettel a következő fajokra: vöröshasú unka (Bombina bombina), sárgahasú unka (Bombina 
variegata), alpesi gőte (Triturus alpestris), kis légykapó (Ficedula parva), fekete gólya (Ciconia nigra), fehérhátú fakopáncs 
(Dendrocopos leucotos), hegyi billegető (Motacilla cinerea), vándorsólyom (Falco peregrinus), fekete harkály (Dryocopos 
martius), örvös légykapó (Ficedula albicollis), hamvas küllő (Picus canus).   
A területen élő közösségi jelentőségű védett és fokozottan védett fajok által is reprezentált, hazai és közösségi szinten is 
egyedülálló természetes és természetszerű élőhelyek megőrzése, fenntartása a gazdálkodók kezelési tevékenysége és a 
természetvédelmi kezelés útján.   
Az erdőgazdálkodás során az élőhelyek természetességének növelése, a kedvező ökológiai állapot felé irányuló folyamatok 
hosszú távú fenntartása.  
 
További célok és végrehajtandók:   
A jelölő erdei élőhelyek 10 éves felbontású korosztályszerkezetében nem csökkenhet a térségben szokásos erdőgazdálkodási 
gyakorlat szerint már véghasználatra előírt korosztályok, továbbá az őket eggyel megelőző korosztály összesített területi 
kiterjedése.  
Nem véghasználható tehát több idős erdő állomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni 
képes korosztályokba. A célkitűzés megvalósulása tíz éves erdőtervezési ciklusonként vizsgálandó.   
Azokon az erdei élőhelyeken, amelyeken az erdőállomány képes felújulni a maga természetes ökológiai folyamataira jellemző 
módon, ott biztosítani kell a természetszerű felújítások lehetőségét. El kell hárítani az olyan, természetszerű felújításokat 
akadályozó hatásokat, amelyek gyengítésének és megszüntetésének technológiája ismert, és reálisan kivitelezhető.   
A területen előforduló jelölő xilofág rovarfajok (szarvasbogár (Lucanus cervus) ,nagy hőscincér (Cerambyx credo), havasi 
cincér (Rosalia alpina), gyász cincér (Morimus funereus)) és denevérfajok ( pisze (Barbastelle barbastelle), közönséges 
(Myotis myotis), nagyfülű (Myotis bechsteini)) jelenleg nem szignifikáns populációi kedvező természetvédelmi helyzetének 
elérése, az idős erdő állományok fenntartásával, a holt faanyag mennyiségének növelésével.   
A nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok további zavartalanságát biztosítani kell a denevér fajok érdekében.  A 
területen található másodlagos gyepek kedvező természetvédelmi helyzetének (cél a jelölő gyep élőhely típussá (pl.: 6210-é 
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alakulása), elsősorban legeltetéssel, kaszálással illetve a cserjésedés visszaszorításával, mechanikai szükség esetén 
vegyszeres kezelésekkel.  Legelő állatfajok tekintetében prioritást élvez a szarvasmarha, a juh és a ló. 
A gyepek területén felverődő szúrós legelő gyomok arányának csökkentése előtérbe helyezve a mechanikus gyomirtást.  A 
terület nyílt vizekkel rendelkező részein – pl. Vörös János, Hubertlaki tó - a vöröshasú unka ( Bombina bombina), alpesi gőte 
(Triturus alpestris) állományai és szitakötő fajai ( erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia), díszes légvadász (Coenagrion 
ornatum) érdekében, ezen víztesteket érintő minden beavatkozás csak természetvédelmi érdekből végezhető.  A terület 
technikai sportokkal történő károsításának mérséklése, fokozatos felszámolása.  
Az erdei élőhelyek 10 éves felbontású korosztályszerkezetében nem csökkenhet a térségben szokásos erdőgazdálkodási 
gyakorlat szerint már véghasználatra előírt korosztályok, továbbá az őket eggyel megelőző korosztály összesített területi 
kiterjedése.  
Nem véghasználható tehát több idős erdő állomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni 
képes korosztályokba.  
A célkitűzés megvalósulása tíz éves erdőtervezési ciklusonként vizsgálandó.  A területen mindig kell lennie idős tölgy és bükk 
állományoknak, amelyek a megfelelő fészkelő-, táplálkozó- és élőhelyül szolgálnak számos jelölő faj számára.  Az erdő és 
gyepszegélyek határán a mozaikosság fenntartása.   
A szarka, szajkó és dolmányos varjú állományainak figyelemmel kísérése a földön fészkelő madarak érdekében.   
A vaddisznó, a szarka és a dolmányos varjú által okozott természetvédelmi károk csökkentése.   
A területen található vízfolyások természetességének megőrzése, fenntartása és az esetleges szennyező források kiszűrése.  
A fészkelési időszakban bekövetkező nem kívánatos gazdálkodási tevékenysége (pl. cserjeirtás) kivédése fészkelő fajok 
érdekében.  Természetvédelmi céloknak megfelelő erdőgazdálkodás kialakítása.   
Az idős természetes és természetközeli erdőállományok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / elérése, 
különösen az odúlakó fajok (jelölő harkályfajok, örvös- és kis légykapó, kék galamb) számára szükséges idős állományrészek, 
faegyedek, valamint holt faanyag mennyiségének növelésével, az idős elegyes erdők nyújtotta mikroklíma biztosítása;  Az 
erdők természetességi állapotának javítása, az egybefüggő vágásterületek átlagos méretének csökkentésével, a folyamatos 
erdőborítást biztosító erdőgazdálkodás (szálalás) üzemi méretű bevezetésével, illetve teljes gazdasági korlátozás 
érvényesítésével a kiemelkedő természeti értékű területek esetében (melyek a fészkelő- és táplálkozóhelyek megőrzését, 
fejlesztését szolgálják);   
Az odúlakó madárfajok fennmaradását, megtelepedését elősegítendő a nevelővágást (tisztítást, gyérítést), készletgondozó 
használatot, felújítóvágást, bontóvágást, szálalóvágást és szálalást az őshonos lombos elegyfafajok kíméletével, az 
állományokon belül meglevő változatosság megőrzésével és fejlesztésével kell tervezni;  Az idősebb, böhönc-jellegű 
faegyedek (hagyásfák, famatuzsálemek) és az odúlakó madarak számára kiemelt fontosságú odvas fák minden esetben 
visszahagyandók az erdőgazdálkodási munkák során;  Idegenhonos, invazív fajokkal szembeni védekezés.  Az abiotikus 
katasztrófák (pl: tűzkár) elhárítása. 

 
A Natura 2000 területeket a terv meghatározóan erdőterület és korlátozott használatú mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egységekbe sorolta. Korlátozott használatú mezőgazdasági terület egy része olyan övezetbe került, 
ahol épületek nem létesíthetők. A másik nagyobb területű gyep hasznosítású területrésze olyan övezetbe sorolt, ahol 
meghatározóan a gyepterületek fenntartását szolgáló legeltetéses állattartás, a lovasturizmus, a bemutatást, 
ismeretterjesztést, génmegőrzést szolgáló állattartás építményei létesíthetők.    
 
Csesznek igazgatási területén Natura 2000 területet érinti a hatályos terv szerinti beépítésre szánt terület. A külterületi volt 
fűrészüzem területét iparterületként szabályozta. A felülvizsgálat a már beépítésre szánt területet a Natura 2000 terület 
funkciójához illeszkedő különleges terület-fogadóközpont területfelhasználási egységbe sorolta át, ahol erdei oktatást, 
ismeretterjesztést, a természeti értékek bemutatását, sportolást szolgáló tevékenységek épületeit lehet létesíteni.   
 
A településszerkezeti terv figyelembe veszi az országos ökológiai hálózat övezeteit. A magterület övezetét, az ökológiai 
folyosó és a pufferterület övezetét a terv az adatszolgáltatás szerint jelöli ki. Az ökológiai folyosó és a pufferterület területét 
kismértékben pontosítja a terv Bakonyoszlopon úgy, hogy a már beépített és a hatályos terv szerint már tervezett 
lakóterületek ne legyenek érintettek.  Az övezetek területe nem változik a pontosítás során.  
 
A magterület jellemzően erdőterületet, kisebb részben mezőgazdasági területeket érint. A magterület területén a 
településszerkezeti terv nem jelöl ki új beépítésre szánt területet és olyan egyéb területfelhasználást, amely a természeti 
értékeket veszélyeztetné.  Bakonyszentkirály nyugati, délnyugati részén a magterület főként erdőterületet és kisebb részben 
az erdők által körülvett korlátozott használatú mezőgazdasági területeket érint, valamint a település északi részén 
magterületben fekszik a Hajmáspusztai horgásztó. A tó térségében fekvő mozaikos tájszerkezetű erdő, és korlátozott 
használatú mezőgazdasági terület, valamint a Halastó folytatásában lévő ex lege védett láp (természetközeli terület) egy 
igen változatos használatú, védendő tájkarakterű magterület. Északon érinti a magterület a hatályos tervben 
nagykiterjedésű sportterületként, jelen tervben beépítésre nem szánt különleges turisztikai területként kijelölt területet is. A 
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magterület Bakonyszentkirálytól délre Cseszneken folytatódik, szintén a nagykiterjedésű erdők területét, valamint a 
Bakonyoszlopra átnyúló erdő-, és korlátozott használatú mezőgazdasági területeket érinti. 
 
Ökológiai folyosó csak Bakonyoszlop területét érinti a Dudar patak völgyét, amelyek főként belterületi kertek, és a patakot 
kísérő erdők, mezőgazdasági területek. A felülvizsgálat az ökológiai folyosó területére eső belterületi kerteken nem ad 
lehetőséget épületek létesítésére, a folyosó által érintett szalagtelkes lakóterületen pedig nem beépíthető telekterületet jelöl 
ki, azonban itt kismértékű pontosítás történik (ld. 41. oldal)  
 
Pufferterület érinti a Dudar-patakot kísérő erdőterületeket, mezőgazdasági területeket Bakonyszentkirály és Bakonyoszlop 
településeken. Bakonyoszlop délkeleti részén továbbá a meddőhányót határoló mezőgazdasági területek, és a déli határon 
lévő Natura 2000 területek, valamint a magterületen kívüli erdők és mezőgazdasági területek, amelyek elsősorban 
korlátozott használatú mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kerültek. Cseszneken pufferterület leginkább 
erdőterületeket, mezőgazdasági területeket érint, de kismértékben ráfed beépítésre nem szánt turisztikai területre és a 
korábbi fűrésztelepre is, mely különleges beépítésre szánt fogadóközpontként került meghatározásra.  
A pufferterület övezetében a felülvizsgálat nem jelöl ki olyan területfelhasználást, amely a magterület, Natura 2000 terület 
természetes és természetközeli élőhelyeit veszélyeztethetné. 
 
Ex lege védett láp Bakonyoszlopon található a Sásos rétek területén, a település keleti részén, valamint 
Bakonyszentkirályon a hajmáspusztai halastavak keleti része, melyet természetközeli területként jelöl a terv. A 
természetközeli területeken épület nem létesíthető.  

Valamennyi településen fellelhető a szintén ex lege védett forrás, víznyelő, barlang, földvár, amelyeket a településszerkezeti 
terv  feltüntet. Az ex lege védett természeti értékek jellemzően erdőterületen találhatók, így külön védelmi intézkedések a 
szerkezeti terven illetve a szabályozásban nem szükségesek.  

Helyi jelentőségű természetvédelmi terület csak Csesznek területén van: Cseszneki Várhegy és a Gézaházi Parkerdő. A 
szerkezeti terv feltünteti a  helyi jelentőségű természetvédelmi területek határát a védetté nyilvánító rendelet szerint. Ezeket 
a területeket a 14/2007(XII.10.) önkormányzati rendelet nyilvánította védetté. A Gézaházi parkerdő helyi jelentőségű védett 
természeti terület kiterjedése 15,85 ha (Hrsz 042,044/2,046/1,046/2,047). A védettség indoka és célja a területen található 
értékes facsoportok, fasorok megőrzése, a műemlék épületek környezetének megóvása. 
 
A Cseszneki Várhegy helyi jelentőségű védett természeti terület kiterjedése 7,81 ha (Hrsz:0158/1, 0158/2, 0158/3, 0158/4) a 
védetté nyilvánítás célja a területen lévő műemlék várrom környezetének  megóvása. 
A várhegy természetvédelmi területét a szerkezeti terv a különleges beépítésre nem szánt terület – Vár, és erdőterület 
területfelhasználási egységbe sorolja. Gézaháza területe különleges beépítésre nem szánt turisztikai terület, ahol az értékes 
idős faállomány védelmét biztosítani kell.  
 
A településszerkezeti terv területfelhasználási rendszere a település területén lévő táji-természeti értékeket maximális 
mértékben figyelembe veszi. 
 
 
2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 
 
Az Ország Területrendezési Terve felhatalmazása alapján a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet Csesznek, Bakonyoszlop és 
Bakonyszentkirály teljes közigazgatási területét tájképvédelmi terület övezetébe sorolta be. 
A három település teljes közigazgatási területének tájképvédelmi övezetbe való besorolása a bakonyvidék mozaikos 
tájhasználatnak, az erdők, rétek, legelők változatosságának és az ebből adódó mozaikos tájkarakternek köszönhető. Ki kell 
emelni továbbá a Cseszneki vár látványát, és a Cseszneki várból feltáruló impozáns körpanorámát, valamint Gézaháza 
műemléki környezetének tájképi értékét. 
 A kiemelkedő tájképi érték a három település és a táj még meglévő harmonikus egysége, és az erdők és természetközeli 
élőhelyek halmozódása. 
A felülvizsgálat feladata a tájképvédelem érdekében a települések és a táj harmonikus egységének, a táj 
változatosságának, hagyományos történeti tájhasználatának megőrzése. A történeti tájhasználat megtartása érdekében a 
felülvizsgálat a külterület természeti adottságokhoz igazodó differenciált szabályozásával biztosítja a többfunkciós 
tájgazdálkodás fejlesztési lehetőségeit. Ez biztosítja, hogy a mezőgazdasági területek használatához, táji- természeti 
értékeihez illeszkedő épületek jelenhessenek meg a sajátos mezőgazdasági területfelhasználási egységekben és az 
erdőövezetekben. 
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A Cseszneki vár 

  
A település és táj harmonikus egysége 

  
Panorámaképek a Cseszneki várból északi és déli irányba 

 
A tájképvédelmi övezet területi lehatárolását és övezeti szabályait a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet állapítja meg: 

4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg 
kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési 
eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a 
tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása, valamint 
a tájba illesztés biztosítása érdekében - a településkép védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - meg kell határozni 
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait, 
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi rendeletben (a 
továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket. 
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
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(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, 
továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető 
műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani. 
 

          
 

A 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet szerinti Tájképvédelmi terület övezete (Csesznek-Bakonyoszlop-Bakonyszentkirály) 
 

Veszprém megye új hatályos területrendezési terve szintén a teljes közigazgatási területeket sorolja be Tájképvédelmi 
területbe.   
A miniszteri rendelet előírásaival összhangban készült a felülvizsgálat. Az új településszerkezeti terv a három településre 
összevontan készült, figyelembe véve a természeti adottságokat, és a sajátos történeti tájkaraktert, megtartva a települési 
területek és a táj harmonikus egységét. A települések Helyi Építési Szabályzatának12.§-a tartalmazza a táji és természeti 
értékek védelmére vonatkozó általános előírásokat, ahol építési tevékenység a vonatkozó jogszabályokban rögzített 
előírások együttes figyelembevételével történhet. A külterületen lévő tájképi szempontból értékes fasorok, mezsgyék, 
véderdősávok megőrzendők. 
A terv figyelembe vette továbbá a Veszprém megyei területrendezési terv 2019. évi módosításához kapcsolódó ajánlásokat 
is, amelyek a 88/2019. (XII.12.) MÖK határozat mellékletében találhatók. A területfelhasználási egységekre, a térségi 
övezetekre vonatkozó ajánlások közül a történeti tájkarakter védelmére, a táji-természeti értékek védelmére, a település és 
a táj harmónikus egységének megtartására vonatkozó ajánlásokat a terv figyelembe vette illetve azokkal összhangban 
készült.  
 
2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló LXXVII. Törvény 7.§ 3/b pontja szerint „újonnan beépítésre szánt 
területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitásértéke az átminősítés előtti 
aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. „ 
 
Mivel a jelen felülvizsgálat során új beépítésre szánt terület is létrejön, ezért a terv keretében igazolni kell a BA érték 
legalább szinten tartását. A területek biológiai aktivitás értékének számításáról a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet rendelkezik.  
A biológiai aktivitásérték számítás során a változó területfelhasználások hatályos tervi és módosítások szerinti BA értékét 
számoltuk.  
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A táblázat alapján megállapítható, hogy a szerkezeti tervi változással érintett területek összes biológiai aktivitás értéke 
1030,59 értékkel nőtt.  

 
BAKONYSZENTKIRÁLY 
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A táblázat alapján megállapítható, hogy a szerkezeti tervi változással érintett területek összes biológiai aktivitás értéke 
166,75 értékkel nőtt.  
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BAKONYOSZLOP 
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A táblázat alapján megállapítható, hogy a szerkezeti tervi változással érintett területek összes biológiai aktivitás értéke 
1041,72 értékkel nőtt.  
Mivel mindhárom településen a szerkezeti változások következtében a biológiai aktivitás érték nő, így a 
településszerkezeti terv összhangban van az Étv. 7.§ 3/b pontja szerinti előírással. 
 
Itt is hangsúlyoznunk kell, hogy a hatályos szabályozás szerint a biológiai aktivitásérték többlete a következő felülvizsgálatig 
felhasználható, amennyiben a településfejlesztés érdekében új beépítésre szánt terület kialakítása válik szükségessé.  
 
 
2.2.  ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 
 
2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai 
 

A települési zöldfelületi rendszer meghatározó elemei: közhasználatú zöldterületek, zöldfelületi jellegű intézmények, 
lakókertek, utcai fasorok.  
A zöldfelületi rendszer szempontjából meghatározóak a települést övező összefüggő erdőterületek és a természetközeli 
rétek, legelők területei, amelyek védelmét a településszerkezeti terv teljes mértékben biztosítja.  
A zöldfelületi rendszer szempontjából meghatározóak továbbá a falusias lakóterületek kertrészei és az egyéb belterületi 
kertek is, melyek beépítés mentesen történő megőrzése meghatározóan fontos nemcsak zöldfelületi, de az egységes 
településkép, történeti településszerkezet megőrzése szempontjából is.  
 
Bakonyoszlop jó zöldfelület ellátottsággal rendelkezik. Egy nagyobb parkja (korábbi kastélypark) és jelentős erdősült 
területei vannak.  
A szerkezeti terv Bakonyoszlop területén a kastélypark belterületi közhasználatú területét jelöli ki zöldterületként, amelynek 
területe 1,56 ha, és egyben a település sportterülete és rendezvényterülete is. A már meglévő közpark biztosítja a település 
lakosságának rekreációs igényeit. 
A 77 hrsz-ú telken lévő gyermekotthon (egykori kastély) parkosított területei, tangazdasága, a temetőkert is hozzájárul a 
belterületi zöldfelületek kondicionáló hatásához, a település esztétikai értékéhez. Jelentősebb zöldfelület veszi körül a 
templom területét is. 
A meglévő utcai fasorok védelmét biztosítani kell. Új utcák kialakításánál a HÉSZ biztosítja a legalább egyoldali fasor 
telepíthetőségét.   
A település területén jelentős kiterjedésű erdő van, amelyek védelmét a településszerkezeti terv teljes mértékben biztosítja. 
Legnagyobb egybefüggő erdőterület a külterület észak-keleti és dél-nyugati részében található. 
 
Bakonyszentkirály 
Belterületen a szerkezeti terv egy nagyobb kiterjedésű zöldterületet jelöl ki a Dudar patak és az Ómalom utca 
keresztezésében, a Nagy Bálint parkot (1,4 ha), ezen kívül három kisebb zöldterület került kijelölésre, melyek biztosítani 
tudják a település lakosságának rekreációs igényeit. A közparkok összterülete 1,77 ha. A zöldfelületi jellegű intézmények 
közül a művelődési ház kertje, a  sportpálya, és a temető emelendő ki. 
A zöldfelületi rendszer szempontjából meghatározóak továbbá a falusias lakóterületek kertjei is, amelyek beépítésmentesen 
történő megőrzése meghatározóan fontos nemcsak zöldfelületi, de az egységes településkép, történeti településszerkezet 
megőrzése szempontjából is. 
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Csesznek 
A hatályos szerkezeti terv Csesznek területén több olyan tervezett zöldterületet jelölt ki, amelyek megvalósítása nem reális. 
Ezért a szerkezeti terv csökkentette a tervezett zöldterületeket, de helyette több, már zöldterületként működő közterület és 
egyéb terület került zöldterületként kijelölésre, melyek biztosítják a helyi lakosság zöldfelületi ellátottságát. 
A szerkezeti terv a vár környékén és a vár utcai parkolóhoz csatlakozva, valamint a Vár út és Tarack köz csatlakozásánál  
jelöl ki zöldterületet, amely biztosítani tudja a település lakosságának rekreációs igényeit. A közparkok összterülete 3,47 ha.  
A természeti adottságokból eredően Csesznek táji környezetében meghatározóak az erdő és gyepterületek is. Ezeket a 
természetközeli területeket a terv olyan korlátozott használatú mezőgazdasági területbe sorolással biztosítja, amelyen 
meghatározóan a gyepterületek fenntartásával összefüggő építmények létesíthetők. A hatályos településrendezési terv 
örökségeként a szerkezeti terv a belterülethez kapcsolódóan három területen jelöl ki igen nagy kiterjedésű turisztikai-
rekreációs célú különleges területeket. A három terület közös jellemzője a viszonylag alacsony beépítési lehetőség és a 
magas zöldfelületi arány. A szabályozás előírja, hogy a zöldfelületeket a térségben honos fafajokból álló ligetes fásítással 
kell kialakítani. 
 
 
2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 
 
Az értékelés alapját a közhasználatú zöldfelületek adják.  Az új településszerkezeti terv a három településen összesen 6,8 
ha zöldterületet jelöl ki, kevesebbet mint a hatályos településszerkezeti terv (17,36 ha). Ugyanakkor a hatályos tervek olyan 
területet is zöldterületbe soroltak, melyek önkormányzati tulajdonba kerülésére nincs esély, vagy a terület helyzete sem 
indokolja a zöldterületi kijelölést. Ilyen terület Cseszneken az Aranyos patak mentén kijelölt zöldterületek (88-92, 296 hrsz) 
és a várdomb alatti terület (0155 hrsz), Bakonyszentkirályon  a hulladékudvar (398/1 hrsz), a művelődési ház telke (517-518 
hrsz) a Németfalu utca menti 073/9 hrsz-ú terület és nem igazán megfelelő a sportpálya zöldterületi besorolása sem. Ezzel 
szemben az új terv olyan területeket sorol zöldterületbe, melyek használata jelenleg is közpark jellegű. A tervezett 
zöldterületek területe így ugyan csökken, de még így is jóval meghaladja a szakmailag elfogadott zöldfelületi ellátottságot.  
A közparkot a helyi lakosság veszi igénybe egész évben. A szerkezeti terv zöldterületként jelölt telkeinek területét a 
lakosságszámmal elosztva megkapjuk a fajlagos zöldfelületi ellátottságot. A szakmai körökben elfogadott átlag 7-10 m2/fő.  
Településenként ez az arány a következő:  
 

Csesznek hatályos terv által jelölt A felülvizsgálat  által jelölt 
Σ zöldterület  9,7 ha 3,47 ha 
lakosságszám 526 fő 526 fő 

fajlagos zöldfelületi ellátottság 185 m2/fő 66 m2/fő 
 

Bakonyszentkirály hatályos terv által jelölt terv által jelölt 
Σ zöldterület  3,97 ha 1,77 ha 
lakosságszám 850 fő 850 fő 

fajlagos zöldfelületi ellátottság 47 m2/fő 21 m2/fő 
 

Bakonyoszlop hatályos terv által jelölt terv által jelölt 
Σ zöldterület  3,69 ha 1,56 ha 
lakosságszám 510 fő 510 fő 

fajlagos zöldfelületi ellátottság 72 m2/fő 30 m2/fő 
 
Összességében a felülvizsgálat által kijelölt zöldterületek megfelelő zöldfelületi ellátottságot biztosítanak, további   
zöldterületek kijelölése nem volt indokolt.  
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2.2.3. Zöldfelület ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 
 
A zöldfelületi rendszerben kiemelt ökológiai jelentősége az erdőterületeknek és gyepterületeknek van. Ezen területek nagy 
része ugyanis az ökológiai hálózat magterületének és pufferterületének övezetébe tartozik. Ezt az ökológiai rendszert 
egészítik ki a belterületi zöldfelületek. Ezért fasorok és közparkok létesítésekor előnyben kell részesíteni a térségben honos 
fafajok alkalmazását.  
Ökológiai szempontból is fontos a HÉSZ azon előírása, hogy a nagyterületű beépítésre nem szánt turisztikai célú 
különleges területeken a térségben honos fafajokkal történő ligetes fásítást kell alkalmazni a növénytelepítés során.  
Sajnálatos módon a közterületek fásítására vonatkozó előírásokat a HÉSZ-ből módszeresen kivetetik arra hivatkozva, hogy 
ez a településkép védelméhez tartozik. A tájhonos növények telepítésére vonatkozó előírásnak azonban semmi köze sincs 
a településkép védelméhez, annál inkább az ökológiai hálózat fejlesztéséhez.  
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3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 
 

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK  
 
Közlekedési Vizsgálat összefoglaló 
 
Csesznek településre 2018 decemberében, Bakonyszentkirály és Bakonyoszlop településekre 2019. májusában került 
dokumentálásra a megalapozó vizsgálat és helyzetfeltárás, mely tartalmazta a közlekedési vizsgálatok és forgalmi tervezés, 
előzetes javaslatok szükséges szöveges és rajzos elemeit is. 
 
A tervezési munka a meglévő 2005-ben készült és jóváhagyott tervek alapján történt, melynek során a Megbízó 
Önkormányzatok alapvetően korábbi tervek tartalmi megtartását, néhány esetben korrekcióját várták el. 
 
A településekre vonatkozóan a 15/2019 (XII.13.) rendelettel jóváhagyott megyei településrendezési terv az alábbiakat 
tartalmazza közlekedési szakág tekintetében: 

- A 82 sz. főútnak nincs korrekciós szakasza, 
- Országos kerékpárútvonal a délről a 82 sz. út nyomvonalán van jelölve, majd a meglévő csomóponttól 

Bakonyszentlászló felé vezet tovább a 73107 j. út nyomvonalán. 
- Előzőekben említett szakaszra közel merőlegesen Bakonyszentkirály külterületén térségi kerékpárútvonal van 

jelölve. 
- Bakonyoszlop területén a csatkai út, mint tervezett térségi összekötő szerepű út szerepel (az OTrT-ben is). 

 

 
Megyei Szerkezeti terv 

 
Bakonyoszlop és Csatka önkormányzatai között az összekötő út megépítéséről elvi egyetértés van. 
Egyéb települések közötti összekötő út szakaszok kiépítésére nincs ismert szándék. 
 
A települések belterületén a közterületek kiépültek, közművesítettek, burkoltak. A vízelvezetés a kedvező talajadottságok 
miatt a meglévő burkolt és burkolatlan árkokban megoldott. A telkek kerítésekkel, építményekkel, épületekkel beépültek, az 
utcák szélesítését forgalmi probléma sem indokolja. 
A települések közlekedési rendszerének meglévő, illetve fejlődésben lévő állapotának megváltoztatását sem külső, sem 
belső tényezők nem teszik szükségessé. Az Önkormányzatok által meghatározott tervezési programok az utcák meglévő 
kialakult szabályozási szélességének megtartását írták elő. 
 
Az e-Út 02.01.41. Útügyi Műszaki Előírásban (TKM) alapján Csesznek és Bakonyszentkirály tervezési kategóriája: „B”, 
Bakonyoszlop településé: A. 
 
Forgalmi tervezés tekintetében a 82. sz. közút esetében a méretezést szükség esetén a Magyar Közút Zrt, illetve a 
fejlesztéssel megbízott szervezet végezhet el, de az út mai keresztmetszeti kialakítása jelen terv tervezési távlatában 
megfelelő. Az elvégzett egyeztetések, szakági nyilatkozatok és a megyei terv alapján megállapítható, hogy a főút 
nyomvonala, besorolt kategóriája nem változik meg, azon fejlesztés nem tervezett.  
Az egyéb közutak esetében a kapacitás tartalék jóval 50% fölötti, még jó és biztonságos szolgáltatási színvonal mellett is. 
A forgalom az utóbbi években egyébként stagnál a környező közutakon, közép-hosszú távon sem nőhet 50% közelébe 
sem.  
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A települések fejlesztési elképzeléseit, illetve az ehhez kapcsolódó közlekedés szakági beavatkozásokat a következő 
alfejezetek tartalmazzák. A településeken távlatban is a közúti közlekedés szerepe lesz meghatározó. Fentiek alapján 
részletesebb méretezések nem szükségesek. 
A helyzetértékelés anyagokban előzetesen, mint Javaslatok – Forgalmi tervezés tekintetében meghatározott, az 
Önkormányzatokkal történt egyeztetések alapján kidolgozott javaslatok tovább tervezésre kerültek. 
Lásd:  A megalapozó vizsgálat – helyzetfeltárás munkarészben szereplő hálózati vizsgálati-javaslati rajzok K-K-K1, K-K-

K2, K-K-K3, K-K-K4, K-K-K5, K-K-K6, K-K-K7, K-K-K8) 
Továbbá jelen dokumentációban: 

A települések közigazgatási területén tervezett és meglévő közlekedési hálózat (K-K-KJ1) 
Mintakeresztszelvények (K-K-KJ2/1, K-K-KJ2/2, K-K-KJ2/3, K-K-KJ2/4) 
 

3.1. Közúti hálózati kapcsolatok 
 
Közúthálózat e települések közigazgatási területén 

Országos főút: 
- 82 sz. főút 

/Csesznek és Bakonyszentkirály területén/ 
Bővítés, korrekció nem tervezett, rövid-közép távon nem javasolható. 
(Távlatban a tervezett országos kerékpárútvonal kapcsolódó szabályozása kijelölendő) 
Országos mellékutak : 

- 8217 j. országos mellékút (összekötő út), 
/Bakonyszentkirály területén/ 
Bővítés, korrekció nem tervezett, nem javasolt, felújítás javasolt 
(Távlatban a tervezett országos kerékpárútvonal kapcsolódó szabályozása kijelölendő 

- 8219 j. országos mellékút (összekötő út),  
/Bakonyszentkirály és Bakonyoszlop területén, belterületen Kossuth utca/ 
Bővítés, korrekció nem tervezett, nem javasolt, felújítás, átépítés javasolt a kistérségi kerékpárút tekintetében 
Szabályozás Bakonyoszlop külterületén (3+100 kmsz) meglévő állapot lekövetése, 18 m szabályozási szélesség 
(1. sz. mintakeresztszelvény) 

- Tervezett  Bakonyoszlop – Csatka településeket összekötő új út, javasolt szabályozási szélessége 14,0 m,  
/Bakonyoszlop területén/ (2. sz. mintakeresztszelvény). 

- 82113 j. országos mellékút (bekötőút),  
/Csesznek és Bakonyszentkirály területén, belterületen Vár út/ 
Bővítés, korrekció nem tervezett, nem javasolt, felújítás javasolt 
Szabályozási korrekció: Cseszneken a Vár út egyes szűk szakaszai a beépítési lehetőségek figyelembe vételével 
kerülnek szélesítésre: 12,0 és 14,0 m szélességre. (3. és 4. sz. mintakeresztszelvény) 

- 83107 j. országos mellékút (bekötőút) 
/Bakonyszentkirály területén/ 
Bővítés, korrekció nem tervezett, nem javasolt, felújítás javasolt 

 
 
3.2. Főbb közlekedési csomópontok 
 
Külön szintű közúti csomópont nincs a településeken, nem is tervezett ilyen kialakítás. 
A meglévő szintbeni csomópontok, útcsatlakozások összességében biztonságos geometriai kialakításúak, a közutak 
védelme táblával szabályozott, mindenhol beláthatóak, a védőtávolságok, illetve a rálátás megfelelően biztosítottak.  
Javaslatok elsősorban a közlekedési komfort javítására tehetők. 
 
Szintbeni csomópontok, jelentősebb útcsatlakozások: 

- A 82 sz., valamint 8219 és 83107 j. utak külterületi csomópontja /Bakonyszentkirály területén/ 
Bővítés, korrekció nem tervezett, nem javasolt a kerékpár nyomvonal megvalósításáig 
Későbbiekben az országos kerékpárút átvezetése miatt várható korrekció. 

- A 82 sz. és 82113 j. utak külterületi csomópontja /Csesznek területén/ 
- Bővítés, korrekció nem tervezett, nem javasolt a kerékpár nyomvonal megvalósításáig 

Későbbiekben az országos kerékpárút átvezetése miatt várható korrekció. 
- A 8219 és 82113 j. utak belterületi csomópontja /Bakonyszentkirály területén/ 
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Bővítés, korrekció nem tervezett, javasolt a felújítás a gyalogos-, és kerékpáros közlekedés komfortosabb 
átvezetése érdekében. 

- A 8219 és Ómalom u. belterületi csomópontja /Bakonyszentkirály területén/ 
Bővítés, korrekció nem tervezett, javasolt a felújítás a gyalogos-, és kerékpáros közlekedés komfortosabb 
átvezetése érdekében. 

- A 8219 j. út és az Ady utca belterületi csomópontja /Bakonyoszlop területén/ 
Bővítés, korrekció nem tervezett, nem javasolt. 
Későbbiekben, a tervezett csatkai út kiépítésekor vizsgálandó a felújítás, korrekció. 
(Meglévő szélességű útcsatlakozásban várhatóan szabályozás nem lesz szükséges) 

- A 82 sz. főúthoz a Németfalu utca folytatásában vezető külterületi gyűjtőút szakasz külterületi útcsatlakozása 
/Bakonyszentkirály területén/ 
Bővítés, korrekció nem tervezett, ugyanakkor sárrázó kialakítása javasolt. 

- A 82 sz. főúthoz a Fűrésztelepre vezető út külterületi útcsatlakozása /Csesznek területén/ 
Bővítés, korrekció nem tervezett, nem javasolt. 

- A 82 sz. főúthoz a Gézaházára vezető út külterületi útcsatlakozása /Csesznek területén/ 
Bővítés, korrekció nem tervezett, nem javasolt. 

- A 8219 j. út és bánya felé vezető út külterületi útcsatlakozása /Bakonyoszlop területén/ 
Bővítés, korrekció nem tervezett, nem javasolt. 

- A 8219 j. út és a Sövénykútra vezető gyűjtőút belterületi útcsatlakozása /Bakonyoszlop területén/ 
Bővítés, korrekció nem tervezett, nem javasolt. 
 

 
3.3. Belső úthálózat 
 
A települési úthálózat állapota és fejlesztése az alábbiak szerint alakul: 
 
Gyűjtőutak és szabályozási korrekcióik 
 
A meglévő gyűjtő szerepkörű bel-, és külterületi utak, útszakaszok kialakítása megfelelő, szükséges fejlesztésük 
(burkolatfelújítás) – az alábbi korrekciókon kívül – telekhatárukon belül megoldható, azaz a szabályozási szélesség 
megváltoztatása nem szükséges. 
Gyűjtőutak a településszerkezeti terv szerint: 

- Németfalu u. és Ómalom utca, /Bakonyszentkirály területén/ 
Bővítés, korrekció nem tervezett, felújítás javasolt. 

- Gézaházára vezető út, /Csesznek területén/ 
Bővítés, korrekció nem tervezett, nem javasolt. 

- Volt fűrésztelepre vezető út, /Csesznek területén/ 
Bővítés, korrekció nem tervezett, nem javasolt. 

- Sövénykútra vezető út,  
/Bakonyszentkirály és Bakonyoszlop területén/  
Bővítés nem tervezett, korrekció javasolt: a meglévő telekszélesség elégséges, szélesítés nem javasolt. 
Szabályozási korrekció: hatályos terv szerinti 16,0 m helyett 12,0 m elégséges  
(5. sz. mintakeresztszelvény) 

- Hajmáspusztára vezető út /Bakonyszentkirály területén/ 
Bővítés, korrekció nem tervezett, nem javasolt. 

- Bányához vezető út, bővítés, korrekció nem tervezett, felújítás javasolt 
/ Bakonyoszlop területén/ 
Bővítés nem tervezett, korrekció javasolt. 
Szabályozási korrekció: 14,0 m szabályozási szélesség biztosítása  
(6. sz. mintakeresztszelvény) 
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Kiszolgáló utak, parkoló-, és egyéb területek, szabályozási korrekcióik: 
 
Kiszolgáló utak: az összes többi jármű közlekedésre alkalmas út közterület bel,- és külterületen. 
Részben burkoltak (3-6 m szélességben), állapotuk vegyes, de a jellemző forgalomra mind biztonságosan alkalmasak. 
A külterületi kiszolgáló utak (mezőgazdasági és erdőgazdasági utak) burkolatlan földutak, forgalmi szerepük csak 
mezőgazdasági és erdőgazdasági jellegű. 
 
Beavatkozások szükségessége Csesznek területén: 

- A tervezett parkoló kialakítására szolgáló a 017-es hrsz.-ú telek környezetében lévő terület nagyságát 
csökkentettük, mely még így is legalább 80 férőhely kialakítására alkalmas. A Vár út szabályozási szélességét 
korrigáltuk a nem beépített telkek felé a 173/3 hrsz.-tól. 

- Templom köz szabályozása szükséges. A parkoló hatályos tervben tervezett megközelítése innen nem reális, 
mivel felesleges forgalmat generálna a lakókörnyezetre, illetve az utca szabályozása igen nehézkes lenne a 
meredek terepviszonyok miatt. 

- A jellemzően beállt állapotú Vasút utca keskeny, de beépítettlen (22 hrsz. környezete) szakaszán a korábbi 14,0 m 
helyett 12,0 m-re történő közterület szélesítést javaslunk.  (7. sz. mintakeresztszelvény) 

- A jellemzően beállt állapotú Dózsa utca keskenyebb szakaszán egy 14,0 m-re történő szélesítést javaslunk.  (8. sz. 
mintakeresztszelvény) 

- A Wathay utca és a Vár út jobb csatlakozása érdekében a Tarack u. kisebb szélesítését javasoljuk. (9. sz. 
mintakeresztszelvény) 

- A Seregek kútja köz meghosszabbítása a hatályos tervhez képest módosított koncepciót követ: az első szakasz 
12,0 m szélességű (10. sz. mintakeresztszelvény), mely a patakon nem vezet át, hanem egy fordulónak is 
alkalmas teresedés kerül kialakításra, ahonnan 10 m szélességű (11. sz. mintakeresztszelvény) rövid szakasz 
vezet az Aranyosi patak mentén, a végén fordulóval. 

- A 89-92 hrsz.-ok térségében a hatályos tervhez képest kevesebb telek kerül kialakításra, a javasolt feltáró út 
szélessége a Wathay utcához közel eső szakaszon 12,0 m, majd távolabb 10,0 m (12. és 13. sz. 
mintakeresztszelvény), az utca végén a 87-88 hrsz.-ú telkeken a fordulás biztosítható.  

A Múzeum köz szabályozása megvalósult, gyalogos forgalom számára megfelelő. A Farkashegyi utca, a Totya utca, illetve 
a Wathay u. Vár úthoz történő beállta csatlakozása a jellemző alacsony forgalom mellett a kialakult állapot szerint 
megtartandó.  
 
Beavatkozások szükségessége Bakonyoszlop területén: 

- A 481 hrsz.-ú meglévő tűzoltóság telke a közlekedési területből beépítésre szánt területbe kerül. 
- A Táncsics utca korrigált szabályozást kap: 12,0 m (14. sz. mintakeresztszelvény) 

A többi beállt, közművesített utca szabályozási szélessége megtartandó. 
 
Beavatkozások szükségessége Bakonyszentkirály területén: 

- A Magtár utca meghosszabbításra kerül: 10 m szélességben (15. sz. mintakeresztszelvény) 
- A Kossuth utca 49. és 51 sz. között feltáró út tervezett a Kútvölgyi dűlő felé: 14 m (16. sz. mintakeresztszelvény) 
- A Kútvölgyi dűlő szélesítendő 10 m -re (17. sz. mintakeresztszelvény) 

A többi beállt, közművesített utca szabályozási szélessége megtartandó. 
 
 
3.4. Közösségi közlekedés 
 
A Csesznek és Bakonyszentkirály külterületén áthaladó 11. sz. MÁV egyvágányú vasúti mellékvonal jelenleg csak 
személyforgalommal üzemel, Csesznek közigazgatási területére esik Porva-Csesznek vasútállomás. A napi 4 vonatpár az 
utazási és turisztikai igényeket kielégíti, a járatok sűrítése igény szerint megoldható. A szintbeni táblás vasúti földút 
kereszteződés megfelelő kialakítású. 
A településeken közlekedő ÉNYKK autóbusz viszonylatok járatsűrítése igény szerint növelhető, a településeken lévő 
megállóhely párok helye és kialakítása ehhez megfelelő, beavatkozásra nincsen szükség. 
Probléma, igény közösségi közlekedés vonatkozásában nem merült fel. Javaslat nincs, esetleges új turisztikai 
buszközlekedés a meglévő infrastruktúra (utak, megállók) használatával működhet. 
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3.5. Kerékpáros közlekedés 
 
A kerékpáros közlekedés 

- Tervezett országos kerékpárútvonal: Győr – Pannonhalma – Zirc – Veszprém – Balaton 
/Csesznek és Bakonyszentkirály területén/ 
A kerékpárút kialakítására részletes tervek hiányoznak, ezek hiányában, pedig a szerpentines, több híd műtárgyat 
tartalmazó szakaszon nem eldönthető, hogy az a 82 sz. út melyik oldalán alakítandó ki a kb. 7,0 m helyigényű 
szabályozási terület szélesítés (18. sz. mintakeresztszelvény) Emiatt nem határoztunk meg a 83107 j. út mentén 
sem szélesítést. A védőtávolság feltüntetése jelenleg elégséges szinten biztosítja a területet a fejlesztéshez. 
Bakonyszentkirály önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2020 (01.21.) sz. határozatával, Csesznek önkormányzat 
Képviselő-testülete a 7/2020 (01.21.) sz. határozatával döntött arról, hogy nem jelöl ki területet a kerékpárút 
számára.  

- Tervezett térségi kerékpárútvonal: Réde – Bakonyszentlászló szakasz 
/Bakonyszentkirály területén/ 
A kerékpárút kialakítására részletes tervek hiányoznak, a nyomvonal erdő, illetve mezőgazdasági használatú 
telkeken vezet át. A 18. sz. mintakeresztszelvény szerinti kialakítás ebben az esetben is javasolható, de 
szabályozási területet nem határozunk meg, mivel az felszíni, tulajdonosi és egyéb okok alapján csak részletes 
tervek alapján határozható meg. Erről Bakonyszentkirály önkormányzata szintén a 7/2020 (01.21.) sz. 
határozatával döntött. (Ld. Mellékletek) 

- Fejlesztendő kistérségi kerékpáros nyomvonal 
/Csesznek, Bakonyszentkirály és Bakonyoszlop területén/ 
A „24”-es jellel jelenleg táblázott kerékpáros útvonal figyelembe veendő a közterületek, utak felújítása során, 
elsősorvan kerékpáros nyom jelölendő ki a közúton, illetve a rövidebb szervizút szakaszokon Bakonyoszlopon és 
Bakonyszentkirályon (19. sz. mintakeresztszelvény). A mai nyomvonalról 8219 sz. úton vezető nyomvonalról 
leágazás jelölendő ki a Vár úton Csesznekre a Várhoz.  

- Helyi, helyközi kerékpárút, kerékpáros nyom, illetve kijelölt kerékpáros útvonal jelenleg nincs és nem tervezett a 
települések közigazgatási területén. (3. és 4. sz. mintakeresztszelvény) 
A települések nem közút szakaszain a kerékpáros forgalom biztonságosan használhatja az útpályát.  

 
 
3.6. Főbb gyalogos közlekedés 
 
A gyalogos közlekedés rendszere a településeken az alábbi elemekből áll: 

- A meglévő és kiépítendő járdák rendszere 
- Önálló gyalogutak: Bakonyoszlopon a Dudari-patakra merőlegesen 
- Gyalogos aluljáró: Csesznek Suttony (Vasút u.) térségében. 

 
A településeken a gyalogos forgalom biztonságos, a járdák kiépítését folytatni szükséges. 
A kiszolgáló utakat érintő szabályozási korrekciók fejezetben érintett változásoknál a gyalogos közlekedés lehetőségét 
figyelembe vettük. 
 
 
3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás 
 
A települések lakóterületein a telken belüli parkolás megoldott. 
A meglévő/megtartandó jelentős közhasználatú parkolóhelyek megtartandók a közterületeken, illetve az arra kijelölt 
területeken. Jelentős tömbparkoló továbbra is Cseszneken a Vár út mellett tervezett (lásd 3.3. fejezet), ennek kialakítása 
várhatóan megoldja a település nyári időszakra jellemző parkolási nehézségeit. 
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TERVEZETT ÉS MEGLÉVŐ
KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT

Ügyvezető:

VÁROS ÉS HÁZ BT

Készült az állami alapadatok felhasználásával

Vezető településrendező tervező: Tervező: Dátum:

Méretarány: Rajz száma:

Generáltervező:

Terv neve:

Rajz neve:

CSESZNEK, BAKONYENTKIRÁLY, BAKONYOSZLOP
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV
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2020. 02. 03.Nagy Szabolcs
MKSZ 01-11270 TKö, KÉ-K

MINTAKERESZTSZELVÉNYEK
Ügyvezető:

VÁROS ÉS HÁZ BT

Készült az állami alapadatok felhasználásával

Vezető településrendező tervező: Tervező: Dátum:

Méretarány: Rajz száma:

Generáltervező:

Terv neve:

Rajz neve:

CSESZNEK, BAKONYENTKIRÁLY, BAKONYOSZLOP
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

meglévő állapot

út

14,00

3,507,00

padka
3,50

2. mk. terv. út új szabályozással, Bakonyoszlop, Csatka felé (K.V.B. t. o.)

út

18,00

6,00

padka
6,00

1. mk. 8219 sz. Bakonyoszlop kb 3+100 kmsz, meglévő ív szabályozása (K.V.B.  t. o.)

padka
6,00

út
2,35 2,503,65

14,00

meglévő út

5,50

kerékpárút + járda

4. mk. Csesznek, 82113 Vár u.,(B.V.c.B. t.. o.)

út
2,35 1,502,65

12,00

meglévő út

5,50

járda

3. mk. Csesznek, 82113 Vár u.,(B.V.c. B t. o.)

kp. nyomkp. nyom
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2020. 02. 03.Nagy Szabolcs
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MINTAKERESZTSZELVÉNYEK
Ügyvezető:

VÁROS ÉS HÁZ BT

Készült az állami alapadatok felhasználásával

Vezető településrendező tervező: Tervező: Dátum:

Méretarány: Rajz száma:

Generáltervező:

Terv neve:

Rajz neve:

CSESZNEK, BAKONYENTKIRÁLY, BAKONYOSZLOP
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

meglévő állapot

5. mk. Sövénykútre vezető út, Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop (K.V.B t. o.)

5,500,50

padka út
0,50 1,50

árok
1,50

árokpadka

9,50

meglévő út

út

14,00

3,507,00

padka
3,50

6. mk. Bányához vezető út, Bakonyoszlop (K.V.B. t. o.)

meglévő út

12,00

12,00

1,00 3,35

padka árok
5,50

út
1,10

járda

7. mk. Csesznek, Vasút u. (B,VI.c.B)

8. mk. Csesznek, Dózsa u. (B,VI.c.B)

út
2,35 2,503,65

14,00

meglévő út

5,50

járda
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2020. 02. 03.Nagy Szabolcs
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MINTAKERESZTSZELVÉNYEK
Ügyvezető:

VÁROS ÉS HÁZ BT

Készült az állami alapadatok felhasználásával

Vezető településrendező tervező: Tervező: Dátum:

Méretarány: Rajz száma:

Generáltervező:

Terv neve:

Rajz neve:

CSESZNEK, BAKONYENTKIRÁLY, BAKONYOSZLOP
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

meglévő állapot

JAVASOLT KISZOLGÁLÓ ÚT KORREKCIÓK

12,00

1,00 3,35

padka árok
5,50

út
1,10

járda

10,00

1,00 1,00 3,00

padka árokzöldsáv út
5,00

8,00

2,00 5,00

út
0,50

meglévő út

9. mk. Csesznek, Tarack köz (B,VI.c.B) 10. és 11. mk. Csesznek, Seregek kútja köz (B,VI.c.B)

12. és 13. mk. 89-92 hrsz térsége (B,VI.c.B)

út
3,41

meglévő út

5,50

járda

12,00

árok
1,50

út
2,41 5,50

járda

10,00

árok
1,50



3,00 3,50

7,00

0,50

kerékpárút + járda

18. mk. terv orsz. kerékpátútvonal ill. terv térségi 

térségi kerékpárút

(K. VII.  terv. o.)

Szabályozás nélkül!

(82. sz. és 83117 j.)

út
2,35 3,502,65

16,00

meglévő út

5,50

szervízút
kp. nyomkp. nyom

kp. nyom

támfal

19 mk. 8219 sz. út Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop
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MINTAKERESZTSZELVÉNYEK
Ügyvezető:

VÁROS ÉS HÁZ BT

Készült az állami alapadatok felhasználásával

Vezető településrendező tervező: Tervező: Dátum:

Méretarány: Rajz száma:

Generáltervező:

Terv neve:

Rajz neve:

CSESZNEK, BAKONYENTKIRÁLY, BAKONYOSZLOP
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

meglévő állapot

JAVASOLT KISZOLGÁLÓ ÚT KORREKCIÓK ÉS KERÉKPÁRÚT TERÜLETIGÉNYEK

12,00

1,00 2,95

padka árok
5,50

út
1,50

járda

14. mk. Bakonyoszlop, Táncsics u. (B,VI.c.B)
10,00

1,00 1,00 3,00

padka árokzöldsáv út
5,00

15. és 17 mk. Bakonyszentkirály, Magtár u. és Kútvölgy dűlő (B,VI.c.B)

út

14,00

padka
3,00

meglévő út

padka
3,50

járda
1,506,00

16 mk. Bakonyszentkirály, Kútvölgy dűlőhöz vezető út (B,VI.c.B)
(kerékpáros kistérségi nyomvonal)
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4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 
 

A települések közmű rendszerek állapota és működése jellemzően jó. A meglévő közműterületek, illetve közterületek a 
település ellátásához (illetve a fejlesztési területek) elégséges kiterjedésűek, illetve a rájuk vonatkozó helyi előírások 
megfelelőek. 
 
Víziközművek 
 
Vízellátás 
A települések beépült részei ivóvízzel ellátottak, üzemeltetési, a rendszer javítására irányuló feladatok vannak, melyek a 
meglévő területeken belül vezetékek és gépészeti berendezések cseréjével megvalósíthatóak. Településrendezési tervben 
érvényesítendő intézkedésre nincs szükség. 
A vízellátás biztosítása érdekében szabályozási szélesség növelésére, tervezett létesítmény számára önálló közmű 
övezetbe sorolt telek kijelölésére nincs szükség. 
 
Szennyvíz ellátás 
A települések beépült része szennyvízvezetékkel ellátottak, üzemeltetési, a rendszer javítására irányuló feladatok 
adódhatnak. Településrendezési tervben érvényesítendő intézkedésre nincs szükség. 
A szennyvíz ellátás biztosítása érdekében szabályozási szélesség növelésére, tervezett létesítmény számára önálló közmű 
övezetbe sorolt telek kijelölésére nincs szükség. 
 
Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
A település felszíni jellemzői viszonylag egyszerű természetes lefolyási viszonyokat mutatnak: a belterületi patakágak a 
Dudari patakban folynak össze. A csapadékvíz elvezetés problémái szabályozási területen belül megoldhatók. 
 
 
Energia közművek 
 
A földgáz ellátás vezetékhálózat kialakítása jó, megfelelően működik. 
Az elektromos ellátás alapja a települések közötti szabadvezetékes országos 22 kV-os középfeszültségű rendszer.  
Legalább a kisfeszültségű rendszer földkábelbe helyezése javasolt. 
A Csesznek és Bakonyszentkirály külterületén átvezető 400 kV-os elektromos átviteli hálózat távvezeték 28-28 m-es 
védőtávolságát biztosítani kell. 
Az energia közmű ellátás biztosítása érdekében szabályozási szélesség növelésére, tervezett létesítmény számára önálló 
közmű övezetbe sorolt telek kijelölésére nincs szükség. 
Új beépítésre szánt területetek meglévő, beépült, közművesített lakóterületekhez csatlakoznak. A kialakítandó új telkek a 
meglévő közműhálózatokról elláthatók. 
 
 
Hírközlés 
A települések hírközlési rendszerei kiépítettek (vonalas távközlő rendszer üzemeltetője az Invitel Zrt, Veszprém). A mobil 
hálózatok is megfelelően működnek, számos magas építményen antennarendszerek vannak kiépítve, Csesznek 
külterületén a 03/3 hrsz.-on átjátszó torony üzemel. Beavatkozás nem szükséges. 
A tervezett állapot a vezeték nélküli hírközlés adattovábbítási lehetőségeit egyik területen sem zavarja, ugyanakkor, az 
épületeken antennák, berendezések elhelyezhetők. A terv alapján lehetséges beavatkozások a hírközlési rendszerek és 
berendezések elhelyezésének, működtetésének lehetőségét nem változtatják meg, különösen nem nehezítik meg azokat.  
Hírközlési létesítmények, vezetékek stb. elhelyezésére vonatkozóan a helyi építési szabályzatok és a szabályozási tervek 
semmiféle szigorítást nem tartalmaznak, a vonatkozó hatályos szakirányú jogszabályok betartandók. 
 
A szabályozási tervlapokon jelölésre kerülnek a közmű és vízgazdálkodási területek, övezetek. 
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5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
 
5.1. A felülvizsgálat során figyelembe vett környezetvédelmi jogszabályok, feltételek 

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

− 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről, 
− 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról, 
− 153/2009.(XI.13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény végrehajtásáról, 
− 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról, 
− 2003 évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről 

 
A vizek védelme 
A Kvt. 18.§.(1) bekezdése szerint „a vizek védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére 
(beleértve a hőmérsékleti viszonyaikat is) és mennyiségére, a felszíni vizek medrére és partjára, a víztartó képződményekre 
és azok fedőrétegeire, valamint a vízzel kapcsolatosan – jogszabályban vagy hatósági határozatban – kijelölt 
megkülönböztetett védelem alatt álló (védett) területekre.” 
A vizek védelmével összefüggő meghatározó jogszabályok: 

− 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, 
− 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről, 
− 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi-

létesítmények védelméről, 
− 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 
− 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről, 
− 221/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól, 
− 240/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és 

vízgyűjtőterületük kijelöléséről, 
− 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 

besorolásáról, 
− 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és 

alkalmazásuk egyes szabályairól, 
− 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről, 
− 147/2010.(IV.29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról, 
− 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről, 
− 27/2006.(II.7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről, 
− 59/2008.(IV.29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez 

szükséges cselekvési program részletes szabályairól …, 
 
A levegő védelme 
A Kvt. 22.§.(2) bekezdése szerint „a levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely azt, vagy közvetítésével 
más környezeti elemet sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyaggal minőségét veszélyeztető, vagy egészséget károsító 
módon terheli.” 
A levegő védelme szempontjából meghatározó jogszabályok: 

− 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről, 
− 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről, 
− 4/2011.(I.14.) VM rendelet a levegőterhelési szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről, 
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Zaj- és rezgés elleni védelem 
A Kvt. 31.§.(1) bekezdése szerint „a környezeti zaj és rezgés elleni védelem kiterjed mindazon mesterségesen keltett 
energia-kibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak.” 
A zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából meghatározó jogszabályok: 

− 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól, 
− 27/2008.(XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról, 

 
Hulladékgazdálkodás 
A Kvt.30.§.(1) bekezdése szerint „a hulladékok környezetre gyakorolt hatásai elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra, 
termékekre – ideértve azok csomagoló- és burkolóanyagait is -, amelyeket tulajdonosa eredeti rendeltetésének megfelelően 
nem tud, vagy nem kíván felhasználni, illetve, amely azok használata során keletkezik.” 
A hulladékokra – hulladékgazdálkodásra – vonatkozó meghatározó jogszabályok: 

− 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,  
− 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, 
− 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról 

és feltételekről, 
− 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól, 
− 5/2002.(X.29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának 

és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól, 
− 23/2003.(XII.29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről,  
− 72/2013.(VIII.27.) VM rendelet  a hulladékjegyzékről. 

 
Az élővilág védelme 
A Kvt. 23.§.(1) bekezdése szerint „az élővilág védelme – az ökológiai rendszer természetes folyamatainak, arányainak 
megtartása és működőképességének biztosítása figyelembevételével – valamennyi élő szervezetre, azok életközösségeire 
és élőhelyeire terjed ki.” 
Az élővilág védelmével összefüggő meghatározó jogszabályok: 

− 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, 
− 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről 
− 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről, 
− 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről. 

 
 
Az épített környezet védelme 
A Kvt 24.§-a szerint „az épített környezet védelme kiterjed a településekre, az egyedi építményekre és műszaki 
létesítményekre”. 
Az épített környezet védelme szempontjából meghatározó jogszabályok: 

− 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, 
− a 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről, 
− 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről 
− 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről, 
− 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről, 
− 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitás értékének számításáról. 

 

5.2. A felülvizsgálat környezeti hatásainak értékelése 

A három település környezetminősége rendkívül kedvező, mivel közigazgatási területein és tágabb térségében a 
települések környezetminőségére kedvezőtlen hatással lévő létesítmények nincsenek. 
A felülvizsgálat a területfelhasználás rendszerét, a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet a településfejlesztési 
koncepcióval összhangban úgy alakította ki, hogy a település környezetminőségére az új terv alkalmazása kedvezőtlen 
környezeti hatásokat ne okozhasson. 
A hatályos településrendezési tervhez képest a felülvizsgálatban nincs olyan módosítási javaslat, amely a település 
környezetminőségére károsan hatna.  
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A felülvizsgálat hatása a föld védelmére 
A földvédelem szempontjából meghatározó a termőföldek mennyiségi és minőségi védelme és rendeltetésének megfelelő 
használata. 
Az új OTrT a települések igazgatási területén nem jelölt ki kiváló termőhelyi adottságú és jó termőhelyi adottságú 
szántóterületeket, ennek ellenére a felülvizsgálat kiemelt hangsúlyt fordít a föld védelmére. 
A felülvizsgálat a termőföld védelmét a mezőgazdasági területek termőhelyi adottságokhoz és történeti gazdálkodási 
hagyományokhoz, a táji-természeti érzékenységhez igazodó differenciált szabályozással biztosította. A zártkerti karakterű 
területeket kertes mezőgazdasági területként, a természetvédelmi, tájképvédelmi szempontból érzékeny, meghatározóan 
gyepes területeket korlátozott használatú mezőgazdasági területként szabályozta. A környezetvédelmi, természetvédelmi 
szempontból kevésbé érzékeny, meghatározóan szántó művelésű, árutermelő gazdálkodásra alkalmas területek általános 
mezőgazdasági területbe kerültek.  
A föld védelme szempontjából is indokolt volt felülvizsgálni a hatályos terv által kijelölt beépítésre szánt területeket. Több 
olyan beépítésre tervezett terület is van a három településen, amely évtizedes kijelölése ellenére megmaradt 
mezőgazdasági használatban, és hosszú távon sem várható intenzívebb belterületi beépítési célú hasznosítása. Ennek 
ellenére az önkormányzatok úgy döntöttek, hogy ezek nagy része maradjon meg.   
Bakonyszentkirály Jestehegy déli részén két nagyobb mezőgazdasági művelésű terület lakóterület helyett mezőgazdasági 
területbe illetve erdőterületbe kerül (32, 02/18-19 hrsz, B3 és B8 jelű terület). A belterület keleti végén a közút mentén 
nagyvonalúan kijelölt gazdasági terület csökkentése (0187/18-22 hrsz B4) volt indokolt. Szintén nagyvonalú volt 
Németfaluban a temető bővítési területének jelölése (092/6 hrsz, B6).  Bakonyoszlop északi részén a tervezett lakóterületek 
helyett erdőterület (0145/4 hrsz B2) hrsz és mezőgazdasági terület (0145/2 hrsz B)1, illetve különleges területek (C1, C5) 
kijelölése indokolt. A déli részen egy túlzott mértékű mezőgazdasági üzemi területi kijelölés (B4 egyéb ipari terület) csökkent 
jelentősen. A belterülettől keletre is egyéb ipari terület területének pontosítása (B11) illetve a bányaterület határa (B12) 
került pontosításra. Egyedül Csesznek esetében kerül sor mezőgazdasági használatú területen új beépítésre szánt terület 
kijelölésére. A déli részen a Totya utca végén kisebb lakóterület került kijelölésére (0139/5 hrsz, A2, 4-6 telek) tulajdonosi 
kérelem alapján, ugyanis a kijelölt a meglévő belterületi beépítetlen területeken általában az utak járhatatlansága vagy 
szélessége miatt a lakóterületi megvalósítás csak hosszabb távon lehetséges. A külterületen kijelölt lakóterületi fejlesztés a 
tulajdonosi szerkezet miatt szintén távlati jellegű. Szintén a kijelölt új lakóterület mellett, de a bekötő út mentén került 
kijelölésre kereskedelmi, szolgáltató terület (0139/5-6, 0139/11 hrsz)  
 
A felülvizsgálat több kisebb területi korrekció mellett, a termőföldeket érintő jelentősebb változásokat is tervez, amelyeket a 
"településszerkezeti változások" térkép és leírás rendszeréből kiemelve ismertetünk. 
 
Jele Jelenlegi 

területfelhasználás 
Tervezett 

területfelhasználás 
Terület 
ha 

Hrsz Művelési ág Termőföldet 
érintő változás  

CSESZNEK 

A2 Erdőterület (tervezett) Falusias lakóterület 1,14 0139/5 Szántó (4. min. oszt) -1,14 
A3 Erdőterület (tervezett) Kereskedelmi-

szolgáltató terület 
5,74 0139/5, 6,11 Szántó (4-5 min), 

legelő (4 min.) 
-5,74 

B1 Falusias lakóterület Zöldterület 0,77 0158/2, 3 szántó + 0,77 
B4 Különleges sportterület Zöldterület 0,93 86/5, 86/10 rét +0,93 
D1 Különleges sportterület Különleges bnsz 

várturisztikai terület 
16,8 0153/6,9 legelő 0 

D2 Különleges sportterület Különleges  bnsz– 
turisztikai terület 

14,77 032/1,2,8,16 
17,22,23,24 

Szántó, legelő, 
vízmosás, erdő 

0 

D3 Különleges sportterület Különleges bnsz 
tájgazdálkodási kp. 

9,35 06/3,6,7 Legelő 0 

D4 Különleges sportterület Korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület 

4,37 06/13 legelő + 4,37 

D5 Különleges sportterület Korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület 

21,5 06/9, 06/12-
14, 029/13-

14 

Legelő,  + 21,5 

D6 Különleges turisztikai 
terület 

Korlátozott használatú 
mezőgazdasági 

terület 

1,84 043 Szántó, fásított 
terület 

+ 1,84 

D7 Általános 
mezőgazdasági terület 

Erdőterület 138,87 029/15 
019/2 

021/22,24 

erdő 0 
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0139/20,24 
027/2,3,6 
054/3,057 
052/1,058/3 
052/5,065/6 

048/11 
D8 Zöldterület Erdőterület 2,85 0155/2 

0158/1,0159 
erdő 0 

D9 Erdőterület Általános 
mezőgazdasági terület 

31,55 0124/5 
0139/7-10 
032/21,24 
015/3 

legelő, szántó, erdő,  0 

D10 Erdőterület Korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület 

42,98 ld térkép Szántó, 0 

D12 Zöldterület Korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület 

4,72 0155/2 Szántó, legelő 0 

D13 Különleges sportterület Erdőterület 0,43 0153/6 erdő + 0,43 
Termőföld igénybevételével járó változtatás  - 6,88 ha 
Termőföld növekedéssel járó változtatás   + 29,84 ha 

BAKONYSZENTKIRÁLY 

A2 Zöldterület (tervezett) Különleges turisztikai 
terület 

0,85 073/9 Szántó (6 min.) 
legelő (5 min) 

- 0,85 

A4 Erdőterület (tervezett) Kereskedelmi-
szolgáltató terület 

0,57 0187/21 Szántó (2 min) 
 

- 0,57 

B2 Egyéb ipari terület Korlátozott használatú 
mezőgazdasági 

terület 

0,6 0194/26 rét + 0,6 

B3 Falusias lakóterület Korlátozott használatú 
mezőgazdasági 

terület 

1,91 32, 02/18,19 rét + 1,91 

B4 Kereskedelmi-
szolgáltató terület 

Általános 
mezőgazdasági 

terület 

1,58 0187/19-21 szántó + 1,58 

B6 Különleges terület – 
temető 

Korlátozott használatú 
mezőgazdasági 

terület 

0,71 092/6 legelő + 0,71 

B7 Különleges sportterület Erdőterület 3,75 081/12, 
081/17 

erdő + 3,75 

B8 Falusias lakóterület Erdőterület 3,09 02/18-19 rét + 3,09 
D1 Általános 

mezőgazdasági terület 
Erdőterület 56,40 052/2,3,059 

015/3,092/7 
094,0120 
0118/2,4 
0123/3, 
0128/2, 
0150 

0174/14 

erdő 
 

0 

D2 Általános 
mezőgazdasági terület 

Természetközeli 
terület 

15,4 0163/1 szántó 0 

D3 Erdőterület Természetközeli 
terület 

2,3 0152,0155 Rét, 0 

D4 Vízgazdálkodási terület Természetközeli 
terület 

4,2 0153,0154 tó 0 

D6 Erdőterület (tervezett) Általános 
mezőgazdasági terület 

170,08 015/2,4,016 
066/21-23 
 066/29-31 

Szántó, legelő 0 

D7 Erdőterület (tervezett) Korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület 

92,96 064/1 
066/7-10  
066/13,17 
0142,0146 

0150 

Szántó, legelő, erdő 0 
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D10 Különleges sportterület Különleges 
beépítésre nem szánt 
terület – turisztikai 

terület 

10,95 081/16 
083/1 

Legelő, 0 

Termőföld igénybevételével járó változtatás  - 1,42 ha 
Termőföld növekedéssel járó változtatás  + 11,64 ha 

BAKONYOSZLOP 

A2 Általános 
mezőgazdasági terület 

Különleges 
mezőgazdasági 
üzemi terület 

1,53 099/7 Szántó (5 min.) -1,53 

B1 Falusias lakóterület Korlátozott használatú 
mezőgazdasági 

terület 

0,67 0145/2 legelő + 0,67 

B2 Falusias lakóterület  Erdőterület 2,2 0147/2 
0145/4 
0149 

erdő + 2,2 

B4 Mezőgazdasági üzemi 
terület 

Általános 
mezőgazdasági 

terület 

9,05 099/9 szántó + 9,05 

B5 Különleges terület -  
bánya 

Különleges 
beépítésre nem szánt 

terület - bánya 

52,46 099/10, 
096/3, 
0101/13 
0101/2 
0103 
0101/6 
093/18 
093/5 
087/1 
087/11 

Szántó, rét, legelő, 
erdő 

0 

B6 Különleges terület - 
bánya 

Erdőterület 3,41 096/2 
0101/6 
079 
072/4 

Erdő, szántó + 3,41 

B7 Különleges terület - 
hulladéklerakó 
(Nem volt szabályozva) 

Erdőterület 24,02 0119/1,6,8 Erdő, 
 

+ 24,02 

B8 Különleges terület - 
hulladéklerakó 
(Nem volt szabályozva) 

Általános 
mezőgazdasági 

terület 

18,46 0119/2,3,5 Legelő, szántó 
 

+ 18,46 

B9 Egyéb ipari terület - 
Településüzemeltetési 
terület 

Erdőterület 0,44 059/2 erdő + 0,44 

B10 Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

Erdőterület 0,17 0147/8 legelő + 0,17 

B11 Mezőgazdasági üzemi 
terület 

Általános 
mezőgazdasági 

terület 

1,44 093/7,9,10 Szántó, + 1,44 

B12 Különleges terület – 
bánya 

Általános 
mezőgazdasági 

terület 

3,07 085/1,2,3 Szántó,  + 3,07 

D1 Zöldterület Erdőterület 2,12 0140/1,3,4,5 erdő 0 
D2 Általános 

mezőgazdasági terület 
Erdőterület 27,7 054/4-5, 16-

17, 055/5, 8, 
11,12, 0133, 
0135/1-2 

erdő 0 

D3 Általános 
mezőgazdasági terület 

Természetközeli 
terület 

19,66 063/10,11, 
19,20,21,22 

Rét, szántó, 0 

D4 Erdőterület Általános 
mezőgazdasági terület 

1 093/5,17,18 Szántó, rét 0 

D5 Közlekedési terület Általános 
mezőgazdasági terület 

1,23 093/5,12-18 Szántó, rét + 1,23 
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D6 Általános 
mezőgazdasági terület 

Közlekedési terület 0,83 072/4 szántó - 0,83 

D7 Általános 
mezőgazdasági terület 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület – 
turisztikai terület 

1,8 096/4 legelő -1,8  

D8 Kertes mezőgazdasági 
terület 

Erdőterület 0,24 413, 406 Kivett, beépítetlen 0 

Termőföld igénybevételével járó változtatás  - 4,16 ha 
Termőföld növekedéssel járó változtatás  + 64,16 ha 
 
A három településen együttvéve a termőföld igénybevételével járó változtatás összesen: 12,46 ha 
A termőföld növekedésével járó változtatás összesen: 105,64 ha 
A mezőgazdasági- és erdőterületek egymásba történő átsorolása nem jár termőföld igénybevételével. 
 
A termőföld védelme szempontjából fontos kiemelni, hogy a vonatkozó földvédelmi jogszabályok figyelembevételével a más 
célú hasznosítás miatti művelésből való kivonás a tényleges igénybevétel alkalmával ütemezetten történhet. A más célú 
hasznosítás során az adott terület beépítésekor gondoskodni kell a termőtalaj letermeléséről és hasznosításáról.  
 

Ásványi nyersanyagvagyon 

Veszprém Megye Területrendezési Terve szerint csak Bakonyoszlop területe érintett az ásványi nyersanyagvagyon 
területével.  
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati osztálya előzetes tájékoztatása szerint két bányatelek 
található a külterületen. 

1. Bakonyoszlop II. (Bakonyoszlop II., XVI., XL. telepek) – bauxit 
Kitermelés módja: mélyművelés 

2. Bakonyoszlop III. – bauxit, szén 
Kitermelés módja: mélyművelés 

Bányatelekkel nem fedett, megkutatott ásványi nyersanyaggal rendelkező terület: 
 Bakonyoszlop-Csesznek-Dudar – bauxit, szén 
 
A településszerkezeti terv feltünteti a bányatelekkel rendelkező bánya és a megkutatott terület határát is, valamit a hatályos 
terv alapján az alábányászott terület határát is. A bánya telephely beépítésre szánt bányaterület, a bányatelek felszínen 
mezőgazdasági hasznosítású területe és a korábbi bánya, ma már részben csak meddőhányó, beépítésre nem szánt 
bányaterületként került a terven besorolásra.  
A hatályos településrendezési terv két különleges bányaterületet jelölt ki. Az új megyei terv véleményezési anyaga még 
mindkét területet feltüntette, majd a záró és a végleges terv már nem jelöli a meglévő bányatelekkel rendelkező bányát.  

       
Hatályos Szerkezeti terv               VMTRT véleményezési anyag       Hatályos VMTRT Szerkezeti terv  Új szerkezeti terv 
 
A felülvizsgálat hatása a vizek védelmére 

A hatályos OTrT és hatályos Veszprém Megye Területrendezési Terv Vízminőség-védelmi övezete mindhárom települést 
érinti. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján is érintettek a települések a vízminőség-védelmi 
terület övezetével, mely övezet a karsztos, szennyezésre érzékeny területeket jelöli ki.  
 
A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet 
5. §-a tartalmazza a Vízminőség-védelmi területre vonatkozó szabályokat, melyek az alábbiak:  
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"5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül 
keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye 
területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 
vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési 
szabályzatban kell megállapítani. 

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
előírások alkalmazásával engedélyezhető." 
 
Mind a három település a felszín alatti víz szempontjából érzékeny valamint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-
védelmi területen fekszik, területükön fokozottan érzékeny besorolású és érzékeny területek találhatók. Az adatszolgáltatás 
szerinti vízminőség-védelmi területeket a településszerkezeti terv feltünteti. Ezek nagyrészt erdőterületeket, kisebb részben 
mezőgazdasági területeket érintenek, de néhány helyen ráfednek a belterületek beépítésre szánt területeire is. A 
szennyvízcsatorna hálózat mindhárom településen kiépült, a rákötések aránya szinte teljes, így a felszíni és felszín alatti 
vizek nem veszélyeztetettek. A települések Helyi Építési Szabályzatainak környezetvédelmi előírásai  biztosítják a felszíni 
és felszín alatti vizek védelmét.  
Bakonyoszlop területét ivóvízbázis védőövezet is érinti (B védőidom) melynek határát a terv feltünteti az adatszolgáltatás 
alapján. A védőidom erdőterületeket és mezőgazdasági területeket érint, valamint az országos mellékút is itt halad.   
 
A védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozások (az érintett területekre vonatkozóan) 

Tevékenység megnevezése 
Felszíni és felszín alatti 

vízbázisok 

Felszín alatti vízbázisok 

hidrogeológiai 

 belső külső A B 

 védőövezetek védőövezetek 

MEZŐGAZDASÁG 
Erdőtelepítés és művelés vegyszeres kezelés nélkül - + + + 
Erdőfelújítás vegyszeres kezelés nélkül + + + + 
Növénytermesztés - o o o 
Komposztálótelep - - x o 
Önellátást meghaladó állattartás - - x o 
Legeltetés, háziállat tartás - o o + 
Szervestrágyázás - o o + 
Műtrágyázás - o o o 
Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre - - - o 
Hígtrágya- és trágyalé leürítés - - - - 
Szennyvízöntözés - - - o 
Tisztított szennyízzel való öntözés - - o + 
Növényvédő szerek alkalmazása - o o o 
Növényvédő szer-kijuttatás légi úton - - - o 
Növényvédőszer-tárolás és -hulladék elhelyezés - - - x 
Növényvédő szeres eszközök mosása, hulladékvizek 
elhelyezése 

- - - o 

Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása - - x o 
Szennyvíziszap tárolása - - x o 
Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése - - x o 
Állathullák elföldelése, dögkutak létesítése és működtetése - - - o 
KÖZLEKEDÉS 
Egyéb út, vízzáróan burkolt  
csapadékvízárok-rendszerrel 

- o + + 

Egyéb út - o o + 
Vasút - x o + 
Gépkocsiparkoló - - o + 
Egyéb tevékenység     
Bányászat - - x o 
Fúrás, új kút létesítése - o o o 
A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység - - o o 
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2. Jelmagyarázat: 

 A B C 
1 - = Tilos 

2 x = 
Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti 
hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető 

3 o = 
Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi 
felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető 

4 + = Nincs korlátozva 
 
A felülvizsgálat nem jelöl ki olyan területfelhasználást, amely a település vízminőségét vagy a vizek védelmét  
veszélyeztetné. 
A településeken az ivóvízhálózat kiépített, regionális ivóvízhálózat biztosítja a biztonságos ellátást, így a települések 
területén esetlegesen fellépő felszín alatti vízszennyezés az ivóvíz ellátására hatással nem lesz.   
A településeken nincs olyan gazdasági tevékenység, amelynek technológiai eredetű szennyvize veszélyeztetné a felszíni és 
felszín alatti vizeket. A helyi építési szabályzatok környezetvédelmi előírásai között szerepel, hogy a település területén 
tisztítatlan szennyvíz nem szikkasztható el. 
A közcsatornával ellátatlan külterületen a szennyvizet szivárgásmentes zárt tárolóban kell összegyűjteni, vagy egyedi 
szennyvíztisztító berendezéssel kell megtisztítani. Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés azonban csak ott létesíthető, ahol 
arra az építési övezeti előírások lehetőséget adnak, és a védőtávolság igénye a telken belül biztosítható. 
 
A már működő kisebb mezőgazdasági majorok esetében kell fokozott figyelmet fordítani arra, hogy a keletkező technológiai 
szennyvíz és trágyakezelési technológia a vonatkozó jogszabályoknak megfeleljen. 
A tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen a HÉSZ szerint csak a környezetre jelentős hatást nem gyakorló 
gazdasági tevékenységi célú épületek helyezhetők el. Ez kizárja a jelentős vízszennyezéssel járó gazdasági 
tevékenységeket is. A HÉSZ az üzemek és gazdasági területek területére előírja a  következőket is:  
„Technológiai eredetű szennyvíz, illetve az üzemek, gazdasági területek területén összegyűjtött csapadékvíz közcsatornába 
csak akkor vezethető, ha előtisztítása a vonatkozó jogszabályokban és hatósági előírásokban meghatározott mértékben az 
üzemek, gazdasági területek területén megtörtént.”  (13.§ (4) ).  
 

 
Vízminőség-védelmi területek az adatszolgáltatás alapján 
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A felülvizsgálat hatása a levegő védelmére 

A három település közigazgatási területén nincs olyan létesítmény, tevékenység, ami a levegő minőségére kedvezőtlen 
hatással lenne. A közlekedési eredetű levegőszennyezés nem számottevő, hiszen belterületeket elkerüli a 82. sz. főút, a 
többi úton jelentős közúti forgalom nincs. Az átmenő teherforgalom a belterületet nem érinti. A gazdasági eredetű 
levegőszennyezés sem jelentős, mivel a belterületeken nincs olyan ipari üzem, amelynek technológiai eredetű 
levegőszennyezése lenne. A gazdasági  területbe sorolt területeken, egykori telephelyeken üzemi tevékenységet nem 
folytatnak (Bakonyszentkirály). Bakonyoszlopon a belterülettől keletre folyik kisebb kiegészítő üzemi tevékenység, 
levegőszennyezés nélkül.  A külterületeken mezőgazdasági majorok találhatók, ahol állattartás is folyik. A legnagyobb major 
Bakonyszentkirályon a belterülettől kb. 5 km-re található Hajmáspusztán, így az állattenyésztésből eredő bűzhatás 
lakóterületet nem érint.  
A felülvizsgálat környezetterhelést okozó gazdasági területeket nem jelölt ki. A korábban kijelölt és nem kialakult és az új 
kereskedelmi szolgáltató gazdasági területeken csak olyan épületek létesíthetők, illetve olyan tevékenységek folytathatók, 
amelyek a környezetükre jelentős környezeti hatással nem járnak. A majorok korábban egyéb ipari területi besorolását a 
terv különleges mezőgazdasági üzemi területre változtatta, melyeken a mezőgazdasági tevékenységgel összefüggő üzemi 
épületek, a mezőgazdasági termeléssel összefüggő kereskedelmi, szolgáltató és agrárturisztikai (pl. lovasturisztikai) 
rendeltetésű létesítmények helyezhetők el. A cseszneki külterületi ipari terület (korábbi fűrészüzem) területe különleges 
fogadóközpont területfelhasználási egységbe került, ahol az erdei oktatást, ismeretterjesztést, a természeti értékek 
bemutatását, a sportolást szolgáló építmények, szállás- és szolgáltató épület, erdei tábor és annak szociális építményei, 
továbbá a fogadóközpont fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges építmények létesíthetők. 
A bakonyoszlopi bánya üzemeltetése ill. időnként a szállítás porszennyezéssel jár, mely a megengedett határértéken belül 
marad. 
Száraz időszakban a mezőgazdasági területek műveléséből eredő kiporzás említhető meg. A téli félévben a fűtési eredetű 
légszennyezés határozza meg a falvak levegőminőségét, de a gázhálózat kiépítettsége miatt ez sem számottevő. 
Kiemelendő azonban, hogy előtérbe került a vegyes tüzelés, amely okozhat környezetvédelmi konfliktust.  
Csesznek község Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2019. (07.04.) önkormányzati határozatával összhangban a 
település környezeti állapotára kedvezőtlen hatással járó (zaj, levegőszennyezés) sportolási létesítmény (lőtér, motor-, 
autósport) turisztikai rekreációs célú különleges területeken és azoktól, továbbá a belterülettől 1000 m védőtávolságon belül 
nem létesíthető, kivéve, ha a fejlesztő hatásvizsgálattal igazolja, hogy a tervezett sportlétesítmény a kijelölt turisztikai 
területekre és a lakosságra nézve jelentős negatív környezeti változást nem eredményez. A cseszneki HÉSZ a 13.§ (15) 
bekezdése tartalmazza a határozatnak megfelelő előírást. 
 
A felülvizsgálat hatása a zaj és rezgésvédelemre 

A levegőtisztasághoz hasonlóan a zajterhelés szempontjából is kedvező a helyzet a településeken. A meghatározóan helyi 
forgalmat lebonyolító országos közút zajterhelése nem számottevő, lakóterületet nem érint. A 82-es út a belterületeket 
elkerüli. A belterületen nincs olyan gazdasági tevékenység, amelynek során a szomszédos lakóterületeket kedvezőtlen 
zajhatás érné. A cseszneki fűrészüzem tevékenysége megszűnt, a terv a területen a tulajdonos kérelmével összhangban 
csak turisztikai jellegű hasznosítást enged (különleges fogadóközpont).  
A tervezett kereskedelmi-szolgáltató- gazdasági területen jelentős zajterhelést okozó tevékenység nem folytatható.  
A levegő védelmére vonatkozó hatásoknál említett cseszneki határozat ill. HÉSZ előírás a zajhatásokat okozó sportolási 
létesítményekre is kiterjed.  
 

A felülvizsgálat hatása a hulladékgazdálkodásra 

A felülvizsgálat a település hulladékgazdálkodására hatással nincs. A településen a kommunális hulladékok begyűjtése és 
szállítása megoldott. A környezetet érő káros hatások elkerülése érdekében használatbavételük esetén a tervezett 
fejlesztési  területeket is be kell kapcsolni a település szervezett hulladékszállítási rendszerébe. A szelektív hulladékgyűjtés 
közterületi gyűjtőedényekkel megoldott. Bakonyszentkirályon hulladékudvar működik    
Veszélyes hulladékok állandó tárolására szolgáló telephely a település közigazgatási területén nem létesíthető. A veszélyes 
és nem veszélyes termelési hulladékok telephelyen történő átmeneti tárolására vonatkozó szabályokat a HÉSZ 
környezetvédelmi előírásai tartalmaznak. 
A gazdálkodó szervezeteknek gondoskodniuk kell a tevékenységükből keletkező veszélyes és nem veszélyes termelési 
hulladékok hasznosításáról, ártalmatlanításáról. 
Bakonyoszlop közigazgatási területén a belterülettől délre a hatályos szerkezeti terv nagyterületű térségi hulladéklerakó 
létesítésének lehetőségét biztosította. Ez a távlati terv a szabályozási terven nem jelent meg. Mivel Veszprém megyében a 
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térségi hulladékgazdálkodás rendszere kialakult, így teljes mértékben indokolatlan lenne a tervezett hulladéklerakó 
kijelölése.  
 
A felülvizsgálat hatása az élővilágra 
A terv az ökológiai hálózat övezeteinek területe kijelölésével biztosítja a természetes és természetközeli élőhelyek 
védelmét, a biológiai sokféleség megőrzését. 
Az élővilág védelmére vonatkozó részletes javaslatot a tájrendezési javaslat tartalmazza.  
 
Összefoglaló értékelés 
Környezetvédelmi szempontból összefoglalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálat során tervezett módosítások a 
település környezetminőségére káros hatással nem lesznek. 
  

 
6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

 
Jelen terv a hatályos terv teljes felülvizsgálata, ezért az összhang biztosítása nem szükséges. A 1. fejezetben részletesen 
bemutatásra kerültek a hatályos településszerkezeti tervhez képest történt változtatások, melyek alapvetően csak a 
területfelhasználás rendszerét érintik. A településszerkezeti terv és a szabályozás összhangja a tervezett szabályozással 
megvalósul. 
A terv a magasabb szintű tervekkel  összhangban készült.  
 

7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
 
Az új helyi építési szabályzatok és a mellékletét képező szabályozási tervek megalkotására az építésügyi jogszabályok 
jelentős  megváltozása miatt volt szükség. 2013. január 1-ét követően hatályba lépett az új építési törvény (az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény), és nagymértékben változott az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII. 20.) kormányrendelet (OTÉK). A településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet értelmében az OTÉK 
településrendezési követelményei és fogalomrendszerének alapvető változása miatt a korábbi OTÉK szerint készült 
településrendezési eszközök 2021. december 31-ig  használhatók. Az új (szabályozott felépítésű) helyi építési szabályzatok 
rövidebbek és áttekinthetőbbek lettek.  
A HÉSZ mellékleteként készült szabályozási tervek a 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet tartalmi követelményeit és 6. 
melléklete szerinti jelkulcsot alkalmazzák. 
A szabályozási tervek a hatályos tervekhez hasonlóan 1:2000 méretarányban azonban szelvényezetten készülnek A3 
méretben és 5-6 szelvényt tartalmaznak. Külön tervlap a szelvényezés bemutatása és a jelmagyarázat.  
 
A szabályozás alapelvei a következőkben foglalhatók össze: 
1. Építési övezeti tagolás alapját a hatályos szabályozási terv, a beépítési sajátosságok, az övezeti tagolás alapját a 
kialakult adottságok és fejlesztési igények adták meg. 
2. Az általános országos érvényű előírásoknál szigorúbb előírások csak a legszükségesebb esetben kerüljenek 
megállapításra.  
3. A településszerkezeti terv és a szabályozás összhangja a tervezett szabályozással valósuljon meg.  
4. Fontos szabályozási feladat volt a meglevő közlekedési területek szabályozásának áttekintése 
5. A hatályos terv szerinti legnagyobb építménymagasság értéke helyett új fogalomként a legnagyobb épületmagasság 
fogalma került bevezetésre. A fogalomhoz új számítási mód tartozik az OTÉK-ban, de az építési övezetekben és 
övezetekben a már szabályozott magasságok nem változtak jelentősen.  
6. Az új területfelhasználású területeken az építési övezetek és övezetek szabályozási előírásainak meghatározása a 
meglevő használat és a célzott hasznosítás szerintiek. 
A szabályozási tervek építési övezetei és övezetei a településszerkezeti terv területfelhasználási kategóriáinak megfelelőek, 
a műszaki infrastruktúra hálózat elemei és a védelemmel érintett területek lehatárolása megtörtént. 
 
Meghatározó jogszabályi változás, hogy a településkép védelmére vonatkozó szabályokat a HÉSZ már nem tartalmaz. A 
településkép védelmét a hatályos településképi rendeletek határozzák meg.  
A helyi építési szabályzat (szabályozási tervek) a vonatkozó kormányrendeletekkel és a település védelméről szóló 
önkormányzati rendelettel összhangban készült. 
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A szabályozás meghatározó szempontjai a következők: 
- illeszkedés a történeti településszerkezethez, tájszerkezethez; 
- illeszkedés a kialakult településképhez, beépítettséghez; 
- a tájképvédelem kiemelt érvényesítése a mezőgazdasági és erdőterületek szabályozásánál; 
- a településkép összehangolt védelme a területen; 
- a település nagyságához igazodó mértéktartó területi fejlesztéssel, szabályozással biztosítani a település 

adottságaihoz illeszkedő többfunkciós fejlesztés lehetőségeit; 
- a természeti értékek és a táj, tájkép védelme a szabályozás eszközeivel; 
- a kiemelten kedvező környezetminőség megőrzésének biztosítása a szabályozás eszközeivel is. 

A szabályozás figyelembe veszi továbbá a véleményezés során megfogalmazott önkormányzati, lakossági igényeket is. 
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8. BEÉPÍTÉSI TERV 
 

Az 1.2 fejezetben részletezett módosítások közül egyik területre sem készült Beépítési terv, de készítése nem is volt 
indokolt, hiszen gyökeresen új területfelhasználás nem került kijelölésre. A tervkészítéssel egy időben egy területen folyik 
konkrét fejlesztés, Cseszneken a jelen tervben Különleges beépítésre nem szánt várturisztikai területként meghatározott 
területen, melyen a hatályos HÉSZ alapján már hosszú évek óta tervezett "Lovagok völgye" projekt valósul meg pályázat 
útján. Jelenleg az I. ütem épületeinek engedélyezése van folyamatban.  
 

  
Helyszínrajz 2019 júliusi állapot 

 

 
Lovagok völgye - Vár felőli nézet 
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9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 
 
A három település területére vonatkozó hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálata a tárgya a környezeti 
értékelésnek. Tehát annak ellenére, hogy a felülvizsgálat során mindhárom településnek  új településszerkezeti terve és új 
helyi építési szabályzata készül, a hatályos tervekhez képest csak meghatározott területeken változik. Ebből következik, 
hogy a környezeti értékelés csak a változásokra vonatkozik. A környezeti értékelés azt vizsgálja, hogy a hatályos 
településrendezési eszközökhöz képest a tervezett módosítások milyen környezetvédelmi hatásokat eredményeznek.  

 
9.1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI  FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 
 
9.1.1. Előzmények,  a tematika tartalma 
A környezeti értékelés a három település településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához készül, a 314/2012.(XI.8.) 
kormányrendelet szerinti településrendezési egyeztetési folyamat részeként. 
A környezeti értékelés tematikája az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) 
kormányrendelet 4. számú melléklete szerint került összeállításra. A tematika a településrendezési terv felülvizsgálata 
előzetes tájékoztatási szakaszában került egyeztetésre. Az egyeztetési eljárásba bevont szervezetek egyrészt a 
314/2012.(XI.8.) kormányrendelet 9. melléklete szerint a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában résztvevő 
államigazgatási szervek, másrészt a 2/2005.(I.11.) kormányrendelet 3. számú melléklete szerint a környezeti értékelésbe 
bevonandó környezet védelméért felelős szervek. Az összeállított tematikát a véleményezők nem kifogásolták, így a 
környezeti értékelés az egyeztetett tematika szerint készül. 

 
9.1.2. A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása 
A környezeti értékelés Csesznek, Bakonyoszlop és Bakonyszentkirály területére vonatkozó településrendezési eszközök 
felülvizsgálata véleményezési dokumentáció szerves részeként kerül dokumentálásra és egyeztetésre, így a 
véleményezők a tervmódosítást és környezeti értékelést együttesen véleményezhetik. 

 
9.1.3. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására 
A terv felülvizsgálata a 314/2012.(XI.8.) kormányrendeletben meghatározott egyeztetési eljárás szerint több ütemben kerül 
véleményezésre. 
A település jelenlegi területfelhasználásának vizsgálata, valamint a hatályos településrendezési eszközök értékelését 
követően a vizsgálat feltárta a környezetvédelemmel is összefüggő fejlesztési javaslatokat, illetve a településrendezési 
ellentmondásokat.   
Csesznek Község Önkormányzata a 13/2018 (02.12.)  számú határozatával, Bakonyszentkirály Község Önkormányzata a 
21/2018. (04.24.) számú határozatával, Bakonyoszlop Község Önkormányzata a 20/2018. (04.19.) számú határozatával 
döntött a településrendezési eszközök teljes felülvizsgálatáról, amely a következő szakaszokból tevődik össze: 
Az előzetes tájékoztatást a településrendezési eljárásba és a környezeti vizsgálati eljárásba bevonandó szervezetek 
egyaránt megkapták 2018 szeptemberében, majd az előzetes tájékoztatás megismétlésre került 2019 nyarán, az új OTrT 
miatt és ez már a közös véleményezést tartalmazta. A tájékoztatás felkerült az önkormányzatok honlapjára is, így a 
partnerségi egyeztetés keretében a lakosság, a gazdasági szervezetek, társadalmi szervezetek is tehettek észrevételeket.  
Az előzetes vélemények alapján az egyes hatóságok felhívták a figyelmet a környezet védelmére több vonatkozásban is: 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész tájékoztat a környezeti értékelés 
szakmai követelményeiről, kiemeli a következetes, ellentmondásoktól mentes területfelhasználásokra való törekvést 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
természetvédelmi és környezetvédelmi szempontokat fogalmaz meg, jogszabályi hátteret ismertet. Felhívja a figyelmet a 
Környezeti vizsgálat készítésének kötelező jellegére.  
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága felhívja a figyelmet a védett területek érintettségére, és a tájkép fokozott 
védelmére. 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felsorolja a települések felszín alatti vizek állapota szempontjából 
érzékeny területeit, a hidrogeológiai védőterületet, mely érinti Bakonyoszlopot, a településeken áthaladó vízfolyásokat. 
Felszíni vizek, vízvédelem, vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz szempontjaira hívja fel a figyelmet. 
A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztat, hogy a települések országos vízminőség-védelmi terület övezetet 
érintenek, érzékeny és kiemelten érzékeny vízminőség-védelmi területen fekszenek. A településeken fokozottan érzékeny 
és érzékeny besorolású területek találhatók. Felhívja a figyelmet, hogy Bakonyoszlop egy ivóvízbázis védőövezetet érint. A 
településeken átfolyó vízfolyások nevét, tulajdonjogát megadta. A tervezett  területhasználatoknál javasolja az időszakos 
elöntés lehetőségének figyelembevételét. Tájékoztat, hogy nagyvízi meder, belvíz nem veszélyezteti a területet és a 
vízvédelmi, -gazdálkodási jogszabályok figyelembevételét kéri.  



CSESZNEK, BAKONYSZENTKIRÁLY, BAKONYOSZLOP  TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA 85 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2020 FEBRUÁR 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály a termőföld mennyiségi 
védelmét figyeli majd a dokumentumban. Megadja az átlagosnál jobb minőségű termőföldek művelési ágát, minőségi 
osztályát a településeken. 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, Növény és Talajvédelmi Osztály a talajvédelemmel 
kapcsolatos megállapításokat vizsgálja. 
 
Az államigazgatási szervekkel történő előzetes tájékoztatás mellett a három önkormányzat tájékoztatta a helyi lakosságot 
és a helyi gazdasági szereplőket a készülő felülvizsgálatról. A településenkénti lakossági fórumok mellett „tervezői napokon” 
mondhatták el véleményüket, kérdésüket, javaslataikat a helyi lakosok illetve vállalkozók.  
Az előzetes vélemények és a lakossági észrevételek figyelembe vételével – így a környezet védelméhez kapcsolódó 
vélemények figyelembe vételével készült el a megalapozó vizsgálat és a fejlesztési koncepció tervezete. Mindkét 
dokumentáció az önkormányzattal egyeztetésre került, a kért javítások, kiegészítések megtörténtek.  
Ezt követően a településfejlesztési koncepcióval összhangban elkészült a településrendezési eszközök felülvizsgálatának 
véleményezési dokumentációja. 
A Megalapozó vizsgálat, a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök felülvizsgálatának 
véleményezési dokumentációja egyeztetésre kerül a településrendezési tervezésben és a környezeti vizsgálatban érdekelt 
szervezetekkel, és a partnerségi egyeztetés szerint a lakossággal, gazdasági és társadalmi szervezetekkel. A jogszabályon 
alapuló véleményeket a tervezőknek figyelembe kell venniük és azok figyelembe vételével a tervet módosítaniuk kell. 
Amennyiben jogszabályon alapuló véleményeltérés marad, akkor a vélemények tisztázása érdekében egyeztető tárgyalást 
kell tartani. Az egyeztető tárgyalásra az összes érdekelt államigazgatási szervet – így a környezet védelméért felelős 
szerveket is – meg kell hívni. Ez újabb garancia a környezetvédelmi követelmények érvényesítésére, illetve a 
környezetvédelmi konfliktusok feloldására. 
Az előzetes tájékoztatást az önkormányzatok a 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet 9. melléklete, a 2/2005.(I.11.) 
kormányrendelet 3. melléklete szerinti környezet védelméért felelős szerveknek küldte véleményezésre. 
A környezeti értékelés véleményezésében – egyben a településrendezési terv véleményezésében – érdekelt szervezetek: 

- a környezetvédelemre, táj- és természetvédelemre kiterjedően: Veszprém Megyei KH Veszprémi Járási Hivatala 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  

- természet- és tájvédelemre kiterjedően: Balaton-felvidéki NP Igazgatóság 
- környezet- és település- egészségügyre kiterjedően: Veszprém Megyei KH Népegészségügyi Főosztály 
- a felszíni és a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelmére kiterjedően: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
- a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően: Községi Önkormányzatok 
- az épített környezetre kiterjedően: Veszprém Megyei Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész 
- erdővédelemre kiterjedően: Veszprém Megyei KH Veszprémi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdészeti 

Osztály 
- talajvédelemre kiterjedően:   Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály 
- a termőföld mennyiségi védelmére kiterjedően: Veszprém Megyei KH Földhivatali Főosztály 
- földtani és ásványvagyon védelmére kiterjedően: Veszprém Megyei KH Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 
- kulturális örökség védelmére kiterjedően: Veszprém Megyei KH Veszprémi Járási Hivatala Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 
 
9.1.4. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott 
véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele 
 
A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása a településrendezési terv felülvizsgálatába és 
a környezeti vizsgálat folyamatába az előző fejezetben ismertetett folyamat keretében a vonatkozó jogszabályok figyelembe 
vételével történik. A vélemények tervbe történő beépítésére vonatkozóan egyrészt jogszabályi garanciák vannak, másrészt 
a környezet minőségének védelme a település önkormányzatának, lakosságának kiemelt érdeke, így a tervezőknek 
kötelessége az arra vonatkozó észrevételeket figyelembe venni. 

 
9.1.5. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása 

- Csesznek, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály község hatályos településszerkezeti terve  
- Csesznek, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály község hatályos szabályozási terve 
- Csesznek, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály község helyi építési szabályzata 
- Megalapozó vizsgálatok 2018, 2019 
- Településfejlesztési koncepciók tervezete 2019 
- Az általános érvényű környezetvédelmi jogszabályok 
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- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény  
- Veszprém Megye hatályos Területrendezési Terve 2019. (Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

Veszprém Megye Területrendezési Tervéről szóló 15/2019 (XII. 13.)  önkormányzati rendelete) 
- Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015 – 2020 

 
A felhasznált források ismertetésénél is hangsúlyozni kell, hogy a tervezési feladat egy már hatályos településrendezési 
terv felülvizsgálata.  
 
 
9.2. A TERV ÉS A KIDOLGOZÁSAKOR VIZSGÁLT VÁLTOZATOK RÖVID ISMERTETÉSE 
 
9.2.1. A tervi módosítások céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a környezeti értékelés 
készítése szempontjából fontos részeket 
A felülvizsgálat 1.2.1 fejezete foglalkozik a szerkezeti tervi változások felsorolásával települések szerint bontva. Kategóriái a 
beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területi változásokkal kapcsolatban kerültek meghatározásra. A táblázatokban 
rövid indoklás is található a megjegyzés rovatban. Térképi lehatárolásuk is megtörtént, valamint hatályos és tervezett 
területfelhasználásuk bemutatása.  Az 5.2 fejezetben a termőföldet érintő módosítások kerültek részletesen bemutatásra, 
mely során kimutatásra került, hogy a felülvizsgálat következében a termőföld növekedése jelentős.  
Összességében elmondható, hogy a módosítások környezetvédelmi szempontból pozitív változásokat eredményeznek. 
 
Csesznek esetében a turisztikával kapcsolatos beépítésre nem szánt területek kijelölése emelendő ki, összességében 
53,17 ha terület került kijelölésre turisztikai célra (beépítésre nem szánt területként) 11,9 ha-nyi területen pedig a terv 
tájgazdálkodási központot jelöl ki,  mely a környezet védelemének valamennyi területén pozitív változást eredményez. 
Megjegyezzük, hogy a különleges területnél a hatályos terv csak beépítésre szánt területeket szabályozhatott, a 
nagykiterjedésű különleges területeket az új terv beépítésre nem szánt területbe sorolta, ez összesen 67 ha területet érint, 
de ezt külön nem emeltük ki a változásoknál, csak ha más területfelhasználás került kijelölésre.  
 
Bakonyszentkirály esetében is környezetvédelmi szempontból pozitív változást eredményez a beépítésre nem szánt 
területekbe történő visszaminősítés, amely összességében 12,94 ha területet jelent, ahol a mezőgazdasági területekbe 
történő visszaminősítés emelendő ki (4,09 ha) és az erdőterületbe sorolás is jelentős (6,4 ha). A sportpályához 
kapcsolódóan a tervezett használatához illeszkedően, mezőgazdasági üzemi területből is átsorolásra kerül terület.  
 
Bakonyoszlop területén számos tervezett beépítésre szánt terület került visszaminősítésre. A tervezett módosítások 
összességében 115,45 ha-on jelentenek környezeti szempontból pozitív változást, amelyből kiemelendő a 30,24 ha 
erdőterület. Bánya terület és a tervezett regionális hulladéklerakó megszüntetése, összességében 45 ha területet jelent. 
Túlzóan kijelölt mezőgazdasági üzemi terület is visszaminősítésre került 9 ha területtel.  
 
A három települést érintő területi változások: 
 
1. Közlekedési területből falusias lakóterület és településközpont terület (Cs A1, Bo A1) 
2. Erdőterületből (tervezett) falusias lakóterület,  Kereskedelmi-szolgáltató terület (Cs A2, A3) 
3. Zöldterületből falusias lakóterület (Cs A4) 
4. Kertes mezőgazdasági területből falusias lakóterület (Cs A5) 
5. Falusias lakóterületből zöldterület, erdőterület (Cs B1, B5, Bsz B1, B8, Bo B2) 
6. Egyéb ipari területből különleges bnsz közmű terület, adótorony(Cs B2, B6, Bo C3) 
7. Kereskedelmi szolgáltató területből közlekedési terület (Cs B3) 
8. Különleges sportterületből zöldterület (Cs B4) 
9. Különleges temető területből zöldterület (Cs B7) 
10. Falusias lakóterületből településközpont terület, különleges sportterület, különleges erdőgazdasági terület (Cs C1, Bsz 

C1, C5, Bo C1, C5, C7) 
11. Ipari területből különleges terület fogadóközpont (Cs C2) 
12. Ipari területből és kereskedelmi szolgáltató területből  különleges mezőgazdasági üzemi terület (Cs C3, Bsz C2, C4) 
13. Különleges sportterületből Különleges hagyományörző bemutatóhely (Cs C4) 
14. Különleges sportterületből különleges bnsz várturisztikai terület, turisztikai terület, tájgazdálkodási központ (Cs D1, D2, 

D3) 
15. Különleges sportterületből korlátozott használatú mezőgazdasági terület (Cs D4, D5) 
16. Különleges turisztikai területből korlátozott használatú mezőgazdasági terület (Cs D6) 
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17. Általános és kertes mezőgazdasági területből erdőterület (Cs D7, D11,, Bsz D1, Bo D2, D8) 
18. Zöldterületből erdőterület (Cs D8,Bsz D8, Bo D1) 
19. Erdőterületből általános és korlátozott mezőgazdasági terület (Cs D9,D10, Bsz D6, D7, Bo D4) 
20. Zöldterületből korlátozott használatú mezőgazdasági terület (Cs D12) 
21. Különleges sportterületből erdőterület (Cs D13, Bsz B7) 
22. Közlekedési területből zöldterület, általános mezőgazdasági terület (Cs D14, Bsz D11,Bo D5) 
23. Zöldterületből különleges hulladékudvar (Bsz A1) 
24. Zöldterületből különleges turisztikai terület (Bsz A2) 
25. Zöldterületből településközpont vegyes (Bsz A3) 
26. Erdőterületből kereskedelmi szolgáltató terület (Bsz A4) 
27. Kertes mezőgazdasági területből falusias lakóterület (Bsz A5) 
28. Egyéb ipari területből, kereskedelmi szolgáltató területből általános és korlátozott használatú mezőgazdasági terület, 

erdőterület (Bsz B2, Bo B4, B9, B10, B11) 
29. Falusias lakóterületből korlátozott használatú mezőgazdasági terület (Bsz B3, Bo B1) 
30. Kereskedelmi szolgáltató területből általános mezőgazdasági terület (Bsz B4) 
31. Egyéb ipari területből, kereskedelmi szolgáltató területből különleges bnsz sportterület (Bsz B5, Bo C2) 
32. Különleges temető területből korlátozott használatú mezőgazdasági terület (Bsz B6) 
33. Különleges temető területből falusias lakóterület (Bsz C3) 
34. Különleges oktatási területből településközpont terület (Bsz C6) 
35. Általános mezőgazdasági területből, erdőterületből és vízgazdálkodási területből természetközeli terület (Bsz D2-D4) 
36. Zöldterületből különleges bnsz sportterület (Bsz D5, Bo D3) 
37. Általános mezőgazdasági területből különleges bnsz adóállomás, közlekedési terület (Bsz D9, Bo D6) 
38. Általános mezőgazdasági területből különleges mezőgazdasági üzemi terület (Bo A2) 
39. Falusias lakóterületből közlekedési terület (Bo B3) 
40. Különleges bányaterületből különleges bnsz bányaterület (Bo B5) 
41. Különleges bányaterületből erdőterület, általános mezőgazdasági terület (Bo B6, B12) 
42. Különleges hulladéklerakó területből erdőterület általános mezőgazdasági terület (Bo B7-B8) 
43. Kereskedelmi szolgáltató területből falusias lakóterület (Bo C4, C6) 
44. Általános mezőgazdasági területből különleges bnsz turisztikai terület (Bo D7) 
 
bnsz - beépítésre nem szánt 
Cs – Csesznek 
Bsz – Bakonyszentkirály 
Bo - Bakonyoszlop 
 
9.2.2. A tervi módosítások összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal 
 
A településrendezési terveket az új Országos Területrendezési Tervvel és az új megyei területrendezési tervvel 
összhangban kell elkészíteni.  A területrendezési tervekkel való összhangot a véleményezési dokumentáció 1.2.2. fejezete 
értékeli. 
Az értékelés alapján megállapítható, hogy a felülvizsgálat az OTrT-vel és Veszprém megye területrendezési tervével 
összhangban készült. A településszerkezeti terv területfelhasználási rendszere összhangban van az OTrT és a megyei 
terv térségi területfelhasználási rendszerével. 
A felülvizsgálat jelöli az adatszolgáltatás szerint a magterület, pufferterület övezetét és az ökológiai folyosó területét a 
települések területén.  A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete teljes egészében lefedi a három  
település területét. Az országos vízminőségvédelmi terület övezetén kijelöli a vízbázisok védőterületeit. Az erdők övezete 
(Országos Erdőállomány Adattári erdők területe) mindegyik településen teljes mértékben erdőterületbe került besorolásra. 
 
9.2.3. A változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása 
 
Alapváltozat a hatályos településszerkezeti terv, hatályos HÉSZ és szabályozási terv. A „változat” az új településszerkezeti 
terv, szabályozási terv és HÉSZ. A változások táblázata a dokumentum 1.2.1. fejezetében felsorolásra került. 
A változásokat egyrészt tulajdonosi igények támasztották alá (többnyire turisztikai célú, vagy tájgazdálkodással 
összefüggő, kis részben lakó célú már beépítetlen területen), másrészt a hatályos jogszabályoknak megfeleltetés 
(Országos Erdőállomány Adattári erdők, országos természeti védettségi kategóriákba – ökológiai hálózat, Natura 2000 
területek, ex lege védett területek – sorolható területek, különleges beépítésre nem szánt területek, stb), harmadrészt 
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kialakult területhasználatoknak megfelelő besorolás (pl. Bakonyszentkirály sportpálya, hulladékudvar, sportterület helyett 
turisztikai területek,  településközpont területek stb.). 
 
9.3. A TERVI MÓDOSÍTÁSOK, VALAMINT A VÁLTOZATOK KÖRNYEZETI HATÁSAINAK, KÖVETKEZMÉNYEINEK 
FELTÁRÁSA 
 
9.3.1. A tervi módosítások céljainak összevetése a tervi módosítások szempontjából releváns, országos szinten 
kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal 

 
Nemzeti Környezetvédelmi Program 
Az Országgyűlés 27/2015.(VI.17.) OGY határozatával fogadta el a 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti 

Környezetvédelmi Programot. 
A Program három stratégiai célt fogalmaz meg: 
1, Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása. 
Cél a jó életminőség és az egészséges élet közvetlen környezeti feltételeinek biztosítása. Ezek közé tartozik a 

környezet-egészségügyi feltételek javítása, a magas színvonalú környezeti infrastruktúra, valamint a település, a lakóhely 
épített és természeti elemeinek megfelelő aránya, minősége és összhangja. 
2, Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata. 
Cél a stratégiai jelentőségű természeti erőforrások, természeti értékek, ökoszisztémák védelme, az életközösségek 

működőképességének megőrzése, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása. 
3, Az erőforrás-takarékosság és a –hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése. 
Cél a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítása, a környezetszennyezés megelőzésére, a 

terhelhetőség/megújuló képesség figyelembe vételére épülő fenntartható használat megvalósítása. Kiemelt figyelmet kell 
fordítani a társadalmi-gazdasági fejlődés és a környezetterhelés szétválására, azaz, hogy a lakosság növekvő jólléte 
csökkenő környezetterhelés mellett legyen biztosítható. A fogyasztói magatartás megváltozása, a környezeti 
szempontból fenntartható termékek és szolgáltatások felé történő elmozdulás keresleti oldalról erősíti meg a termelői 
folyamatok „fenntarthatósága” iránti igényt. A fenntartható termelés forrástakarékos (beleértve az anyag-, a víz-, a 
terület-, a termőföld- és energiahasználatot, az újrahasználhatóság és a tartósság tervezését, az anyagciklusok 
körfolyamattá zárását); csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatásokat (kibocsátások és hulladékok minimalizálása, a 
megújuló erőforrások fenntartható mértékű használata); növeli a termékek és szolgáltatások értékét a fogyasztók 
számára. 
 
1, Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása stratégiai célon belül a Program a 

következő településrendezés eszközeihez kapcsolódó stratégiai területeket határoz meg: 
Levegőminőség javítása 
A zajterhelés csökkentése 
Ivóvízminőség és egészség 
Szennyvíz-elvezetés és – tisztítás, szennyvíziszap kezelés, hasznosítás 
Környezet és egészség 
Zöldfelületek védelme 
Kémiai biztonság 
Nukleáris biztonság, sugáregészségügy 
 
2, A természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata stratégiai célon belül a Program szerinti 

stratégiai területek: 
A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem 
Talajok védelme és fenntartható használata 
Vizeink védelme és fenntartható használata 
Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás 
Környezeti kármentesítés 
 
3, Az erőforrás-takarékosság és –hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése stratégiai célon belül meghatározott 

stratégiai területek a következők: 
Erőforrás-takarékosság és –hatékonyság javítása 
A fogyasztás környezeti hatásainak csökkentése 
Energiatakarékosság és –hatékonyság javítása 
Hulladékgazdálkodás 



CSESZNEK, BAKONYSZENTKIRÁLY, BAKONYOSZLOP  TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA 89 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2020 FEBRUÁR 

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, felkészülés az éghajlatváltozás hatásaira 
Az agrárgazdaság környezeti aspektusai 
Az erdőgazdálkodás környezeti aspektusai 
Az ásványkincsekkel való gazdálkodás környezeti szempontjai 
Közlekedés és környezet 
Turizmus - ökoturizmus 
 
A három település felülvizsgálata a stratégiai célokkal és a településrendezéshez is kapcsolható stratégiai területekkel 

összhangban van, illetve azokkal nem ellentétes. 
 
Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (NTA) 

A Nemzeti Természetvédelmi Alapterv Magyarország természetvédelmi stratégiai tervdokumentuma, egy szakpolitikai 
stratégia, amely a Nemzeti Környezetvédelmi Program önálló, ámde integráns részeként meghatározza az állam 
természetvédelmi feladatai kapcsán követendő kiemelt célokat. 
 A Nemzeti Természetvédelmi Alapterv megvalósítása során elérendő kiemelt stratégiai jellegű, átfogó célok, amelyek a 
jelen településrendezési eszközökre is hatással vannak: 
 
A biológiai sokféleség megőrzése 
A felülvizsgálat során létrehozott területfelhasználás rendszere kimondottan figyelembe veszi a biológiai sokféleség 
megtartását. A terv törekszik a természeti adottságokkal összhangban lévő tájszerkezet megőrzésére. A területfelhasználás 
rendszerének kialakításával a terv lehetővé teszi a természeti értékek védelmét, a biológiai sokféleség fenntartását. 
 
Hazánk táji örökségének és táji sokféleségének védelme 
A terv törekszik a táji adottságokkal összhangban lévő, hagyományos tájszerkezet, a tájpotenciál, a tájkép és ezáltal a táji 
sokféleség megőrzésére. A területfelhasználás rendszerének kialakításánál maximálisan figyelembe veszi a NTA-ben a 
tájak természetes és természetközeli állapotát, a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, 
természeti rendszerek és az egyedi tájértékek védelmét. 
 
Nemzetközi természetvédelmi, tájvédelmi kötelezettségek teljesítése 
A terv jelöli az adatszolgáltatás szerinti védett területeket, az ökológiai hálózat magterületét, pufferterület övezetét, 
ökológiai folyosóját, valamint figyelembe veszi, hogy a települések egésze a tájképvédelmi terület országos övezetébe 
tartozik. Olyan területfelhasználási rendszert alakít ki, amely a védelmet biztosítja. 
 
 
9.3.2. A helyi környezetvédelmi célok és szempontok figyelembe vétele a terv felülvizsgálatában 
 
A településrendezéssel összefüggő környezetvédelmi célokat a települések területére készült településfejlesztési 
koncepció közvetlenül nem határoz meg.  
Ennek ellenére a koncepció célrendszere minden esetben figyelembe veszi a táj- és természetvédelmi, az ökológiai, a 
környezetvédelmi és a több funkciós tájgazdálkodás helyi érdekeit: öko,- és biogazdálkodás, öko,- és szelídturizmus,  
rekreáció, regeneráció stb. 
A koncepciók célrendszere mellett a koncepció céljai között szerepel az infrastruktúra fejlesztése, a helyi foglalkoztatás, 
helyi gazdaság fejlesztésének ösztönzése és a népességmegtartó, népességvonzó képesség javítása, az életminőség, 
humán infrastruktúra és intézmények fejlesztése is .  
A fejlesztési koncepciókban megfogalmazott fejlesztési célok érvényesülnek a felülvizsgálat településrendezési 
eszközeiben. 
 
9.3.3. A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervi módosításokkal összefüggésben lévő elemeinek ismertetése    
 
A települések térségének környezetminősége rendkívül kedvező, mivel közigazgatási területükön és tágabb térségükben a 
falvak környezetminőségére kedvezőtlen hatással lévő létesítmények nincsenek. A megalapozó vizsgálat környezeti 
elemenként ismerteti a három település jelenlegi környezetvédelmi állapotát, amelyet a következőkben foglalunk össze. 
 
A föld védelme 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény (a továbbiakban Kvt.) 14. § (1) bekezdése 
szerint „a föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek 
természetes és átmeneti formáira és folyamataira”. 
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Az Országos Területrendezési Terv, a megyei terv és az adatszolgáltatás szerint a települések közigazgatási területén 
kiváló termőhelyi adottságú és jó termőhelyi adottságú szántóterület nincs, ennek ellenére fokozottan fontos a termőföldek 
mennyiségi és minőségi védelme.  
A települések fejlesztési területei zömmel a korábban is fejlesztésre szánt területeken vagy belterületi beépítetlen telkeken 
lettek kijelölve, a tervezett lakóterületek visszaminősítésével a termőföld mennyiségi védelme megvalósul. Csak 
Cseszneken jelöl ki a terv mezőgazdasági területen egy kisebb lakóterületet (4-6 telek) és kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági területet, mert ilyen célra nem áll rendelkezésre terület (A2 és A3 jelű terület). Bakonyoszlopon a meglévő 
használat szerint jelöl ki a terv a már tervezett mezőgazdasági ütemi terület mellett 1,53 ha területet, ugyanakkor ugyanitt 
9,05 ha területet visszaminősít, azaz a beépítésre szánt terület összességében 7,52 ha-al csökken.   
Bakonyszentkirályon főként a nem megfelelő zöldterületi besorolás miatt kerülnek beépítésre szánt területek kijelölésre, 
ugyanakkor új lakóterület csak a meglévő belterületi telkek végében kerül kijelölésre és tervezett lakóterületek pedig 
mezőgazdasági és erdőterületbe kerültek.  
A terv a mezőgazdasági területeket a termőhelyi adottságok, a történeti tájhasználat, a művelési hagyományok illetve 
természet- és tájképvédelem figyelembevételével differenciáltan szabályozta.  
Bakonyoszlop belterületén kertes mezőgazdasági terület is található (ökológai folyosó) melyek nem beépíthetők, intenzív 
művelés alá nem vonhatók, főként legelőként hasznosítottak. Bakonyoszlop hatályos tervén jelölésre került alábányászott 
terület, melyet továbbra is jelölni szükséges az új településrendezési eszközökön is. A mélyművelésű működő bánya 
bányatelke önkormányzati kérésre különleges beépítésre nem szánt bányaterületként került jelölésre, azonban a felszínen 
mezőgazdasági területek találhatóak. Csak a bánya üzemi területe került beépítésre szánt különleges bányaterületbe.  
Összességében az 5.2. fejezetben részletezettek szerint a termőföldek igénybevételére kedvező hatással van az új terv, a 
módosítások által ugyanis a termőföld növekszik 105,64 ha-al, ugyanakkor a termőföldet csak 12,46 ha-os módosítás veszi 
igénybe.  
 
 
Felszíni és a felszín alatti vizek védelme 
A Kvt. 18.§ (1) bekezdése szerint „a víz védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére 
(beleértve a hőmérsékleti viszonyait is) és mennyiségére, a felszín alatti vizek medrére és partjára, a víztartó 
képződményekre és azok fedőrétegeire, valamint a vízzel kapcsolatosan –jogszabályban vagy hatósági határozatban –
kijelölt megkülönböztetett védelem alatt álló (védett) területekre”. 
A települések területén nincsen olyan tevékenység, mely veszélyeztetné a vizeket. A vízminőségvédelmi területeket az 
adatszolgáltatás szerint jelöli a településszerkezeti terv és a szabályozási tervek. A bakonyoszlopi bánya betartja a 
vonatkozó környezetvédelmi előírásokat. A hidrogeológiai védőidom területén nem történik építési tevékenység. Az ivóvíz-
ellátás biztosított, a csatorna a beépített belterületeken kiépített. A csapadékvíz elvezetése részben megoldott. 
 
Levegőtisztaság és védelme 
Közlekedés: mindhárom település közlekedési eredetű levegőszennyezése csekély. A belterületeken alsóbbrendű 
országos közút vezet, amelyen jelentős közúti forgalom nincs. Az átmenő teherforgalom belterületet nem érinti. A 82. sz. 
főút elkerüli a lakott területeket.  
Kommunális eredetű: jelen állapot sem szennyez jelentősen, a gázhálózat kiépítettsége miatt.  
Gazdasági eredetű: A gazdasági eredetű levegőszennyezés sem jelentős, mivel a belterületeken nincs olyan ipari üzem, 
amelynek technológiai eredetű levegőszennyezése lenne. Állattartó telepek a lakóterülettől megfelelő távolságban 
üzemelnek Bakonyszentkirályon, így az állattenyésztésből eredő bűzhatás a lakóterületeket nem éri.   
A téli félév kommunális fűtési eredetű légszennyezése határozza meg a települések levegőminőségét, de mivel a 
gázhálózat kiépített, így a téli félév fűtési eredetű légszennyezése sem számottevő. Kiemelendő azonban, hogy a gáz 
drágulásával előtérbe került a vegyes tüzelés, ami okozhat környezetvédelmi konfliktust. 
Megemlíthető még a mezőgazdasági területek műveléséből eredő porszennyezése is, amely száraz időben végzett 
mezőgazdasági munkák esetén léphet fel. 
Bakonyoszlopon a bánya üzemeltetése, a szállítás időszakosan porszennyezéssel jár, mely a megengedett határértéken 
belül marad. 
 
Zaj- és rezgésterhelés 
A településeken zajterhelést okozó üzemi tevékenység nincs és a fejlesztések mentén sem várható. A közlekedési eredetű 
zajterhelés sem számottevő. Az országos mellékutakon bonyolódó átmenő forgalom nem jelentős, így a közút közvetlen 
környezetében lévő lakóterületet jelentős, konfliktust okozó zajterhelés sem a nappali, sem az éjszakai időszakban nem éri. 
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Sugárzás védelem 
A település területén jelenleg olyan létesítmény nincs, amelynek radioaktív sugárzása lenne. 
 
Hulladékkezelés 
A településen a kommunális hulladékok begyűjtése és szállítása megoldott. A környezetet érő káros hatások elkerülése 
érdekében használatbavételük esetén a tervezett fejlesztési területeket is be kell kapcsolni a település szervezett 
hulladékszállítási rendszerébe. A szelektív hulladékgyűjtés már megoldott. Bakonyszentkirályon hulladékudvar működik. 
 
Vizuális környezetterhelés 
Bakonyoszlopon a bánya és meddőhányó részben növénnyel borított területei jelentenek tájsebet, azonban ez a lakott 
területtől távolabb található, így látványa a lakott területektől vagy a közúttól nem zavaró.  
Vizuális környezeti érzékenység miatt kell kiemelni egyrészt a cseszneki vár látványát a három teljes közigazgatási 
területéről és fordítva, a cseszneki várból feltáruló körpanorámát. A település és a táj harmónikus egysége, tájképi 
változatossága a három település kiemelkedő értéke.  
 
Árvízvédelem 
A települések területét nem érinti árvízvédelmi terület. 
 
9.3.4. A módosítások hatása a környezetük hasznosítására 
A tervi módosításokat az 1.2.1. fejezet ismerteti, amely alapján összességében megállapítható, hogy a módosítások a 
települések környezetminőségére károsan nem hatnak, a jelenlegi környezeti helyzethez képest kedvezőtlenebb hatás nem 
következik be. Egyetlen módosítás hatásterülete sem lépi túl saját területe határát. 

 
9.3.5. A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartóképesség, terhelhetőség) 
A táj eltartóképessége és terhelhetősége szempontjából meghatározó a természetvédelmi oltalom (Natura 2000 területek, 
helyi jelentőségű természetvédelmi területek Cseszneken) alatt álló területek, ökológiai hálózat magterületének,ökológiai 
folyosójának és pufferterületének jelenléte, a felszíni és felszín alatti vizek fokozott érzékenysége, az összefüggő erdős 
térségek nagyarányú kiterjedése, valamint a táji változatosság. A terhelhetőség szempontjából meghatározó továbbá a 
hatályos tervek által már kialakított mezőgazdasági területfelhasználási rendszer, amely a termőhelyi adottságok, a történeti 
tájhasználat, környezeti érzékenység és tájképi érzékenység figyelembe vételével alakította ki a sajátos mezőgazdasági 
területfelhasználásokat és az azokra vonatkozó szabályokat. 
A táj terhelhetőségét a felülvizsgálat a mezőgazdasági területek termőhelyi adottságokhoz igazodó differenciált 
szabályozásával, a természeti értékek, védett területek védelmi erdőövezetként  és korlátozott használatú mezőgazdasági 
területi szabályozással veszi figyelembe. A táj eltartóképességét többek között a termőföld, mint természeti erőforrás 
határozza meg.  
 
9.3.6. A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha a tervi módosítások 
nem valósulnak meg 
Cseszneken a külterületen nagy kiterjedésű különleges sport és turisztikai területek kerültek a hatályos tervben kijelölésre, 
de ezek egyikén sem valósult meg fejlesztés.  A területeket beépítésre nem szánt területként pontosítja a terv a tervezett 
funkciókra. Enélkül a konkrétabb fejlesztések nehezen kerülhetnek megvalósításra.  
Bakonyszentkirályon a zöldterületbe sorolt hulladékudvar jelenlegi konfliktusa fennállna a jövőben is. Problémás a többi nem 
megfelelő zöldterületi besorolás is (magán tulajdonú terület, sportpálya, művelődési ház, a park egy része falusias 
lakóterület) A felhagyott sövénykúti iskola fejlesztése ellehetetlenülhet a jelenlegi területfelhasználással. 
Bakonyoszlopon a túlzó mezőgazdasági üzemi fejlesztést lehetővé tevő területkijelölés (a belterülettől délre) megvalósulása 
esetén a településhez mérten aránytalanul nagy üzem jöhetne létre. A tervezett regionális hulladéklerakó létrejötte a 
település keretein messze túlmutató negatív környezeti hatásokkal járna. A ma már túlzó lakóterületi kijelölés helyett 
különleges területek meghatározása indokoltabb.  
Mivel a területfelhasználás optimalizálása célja az új szerkezeti terveknek, ezek elmaradtával egy elavult tervi keret áll 
rendelkezésre a települések számára. Mindhárom településen sok fejlesztési igény merült fel. Ezek teljesítése híján a 
tulajdonosok nem kapnak keretet a gazdaságélénkítő tevékenységeikhez, melyek vagy nem, vagy torz formában jelennek 
meg.   
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9.3.7. A tervi módosítások megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők 
A felülvizsgált tervek elfogadásával, illetve a tervi módosítások megvalósításával mindhárom település 
környezetminőségére közvetlenül vagy közvetve kiható környezeti hatások kedvezőek. 
- A módosítások a termőföld igénybevételét kedvezően érintik, mivel a hatályos tervhez képest a felülvizsgálat 105 ha-al 

kevesebb termőföld más célú hasznosítását tervezi, további fejlesztéseket a meglévő belterületi beépítetlen telkeken 
tervez. 

- A tervezett beépítésre szánt területek összességében csökkennek. 
- Az egyéb ipari területek különleges mezőgazdasági üzemi területbe sorolása környezetvédelmi szempontból kedvező 
- a cseszneki volt fűrészüzem ipari területi besorolása helyett a különleges terület - fogadóközpont természetvédelmi és  

tájképvédelmi szempontból is kedvező 
- A mezőgazdasági területek szabályozása megakadályozza a termőföldek felaprózódását. 
- A korlátozott használatú mezőgazdasági területek kijelölése és szabályozása biztosítja a természeti értéket képviselő 

legelők fenntartható hasznosítását. 
- A felülvizsgálat hatására a települések közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke jelentősen nő. 
- A termőhelyi adottságokhoz igazodó történeti tájhasználat megtartása biztosítja a települések és a táj harmonikus 

összhangját, a cseszneki várból feltáruló kedvező településképet és a mozaikos bakonyi tájkaraktert. 
- A terv csak olyan területfelhasználási egységeket jelöl ki, amelyeken jelentős környezetterhelést okozó létesítmények 

nem létesíthetők.  
- A helyi építési szabályzat környezetvédelmi szabályozása is kizárja környezetszennyező létesítmények kialakítását. 

Összességében megállapítható, hogy a felülvizsgálat szerinti módosítások egyike sem okozhat környezetvédelmi 
konfliktust. 

 
9.3.8. Természeti erőforrás közvetlen igénybevétele vagy környezetterhelés közvetlen előidézése 
A felülvizsgálat természeti erőforrások közvetlen igénybevételével nem jár, a környezetterhelés közvetlen előidézését nem 
jelenti. A felülvizsgálat lehetőséget ad a kialakított környezetkímélő területfelhasználás rendszerén belül az egyes 
területfelhasználások fenntartható környezetkímélő fejlesztésére. A terv megteremti ugyan a fenntartható, környezetkímélő 
fejlesztés lehetőségét, fontos azonban, hogy az egyes építési engedélyezési eljárások során is betartásra kerüljenek a 
következőkben ismertetett környezetvédelmi jogszabályok: 

 
A föld védelme 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban Kvt.) 14.§.(1) bekezdése 
szerint „a föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek 
természetes és átmeneti formáira és folyamataira.” 
 
A föld védelme szempontjából meghatározó jogszabályok: 
- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről, 
- 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról, 
- 153/2009.(XI.13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló - - 2009. évi XXXVII. 

törvény  végrehajtásáról, 
- 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról, 
- 239/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről, 
- 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 

 
A vizek védelme 
A Kvt. 18.§.(1) bekezdése szerint „a vizek védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére 
(beleértve a hőmérsékleti viszonyaikat is) és mennyiségére, a felszíni vizek medrére és partjára, a víztartó képződményekre 
és azok fedőrétegeire, valamint a vízzel kapcsolatosan – jogszabályban vagy hatósági határozatban – kijelölt 
megkülönböztetett védelem alatt álló (védett) területekre.” 
 
A vizek védelmével összefüggő meghatározó jogszabályok: 
- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, 
- 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
- 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi-

létesítmények védelméről, 
- 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 
- 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről, 
- 221/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól, 
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- 240/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és 
vízgyűjtőterületük kijelöléséről, 

- 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 
besorolásáról, 

- 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk 
egyes szabályairól, 

- 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni 
védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről, 

- 147/2010.(IV.29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról, 

- 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről, 
- 27/2006.(II.7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről, 
- 59/2008.(IV.29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges 

cselekvési program részletes szabályairól, 
- 239/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről. 

 
Felszíni és a felszín alatti vizek 
A Kvt. 18.§ (1) bekezdése szerint „a víz védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére 
(beleértve a hőmérsékleti viszonyait is) és mennyiségére, a felszín alatti vizek medrére és partjára, a víztartó 
képződményekre és azok fedőrétegeire, valamint a vízzel kapcsolatosan –jogszabályban vagy hatósági határozatban –
kijelölt megkülönböztetett védelem alatt álló (védett) területekre”. 
 
A levegő védelme 
A Kvt. 22.§.(2) bekezdése szerint „a levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely azt, vagy közvetítésével 
más környezeti elemet sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyaggal minőségét veszélyeztető, vagy egészséget károsító 
módon terheli.” 
 
A levegő védelme szempontjából meghatározó jogszabályok: 
- 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről, 
- 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről, 
- 4/2011.(I.14.) VM rendelet a levegőterhelési szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről, 
 
Zaj- és rezgés elleni védelem 
A Kvt. 31.§.(1) bekezdése szerint „a környezeti zaj és rezgés elleni védelem kiterjed mindazon mesterségesen keltett 
energia-kibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak.” 
 
A zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából meghatározó jogszabályok: 
- 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól, 
- 27/2008.(XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról, 

 
Hulladékgazdálkodás 
A Kvt.30.§.(1) bekezdése szerint „a hulladékok környezetre gyakorolt hatásai elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra, 
termékekre – ideértve azok csomagoló- és burkolóanyagait is -, amelyeket tulajdonosa eredeti rendeltetésének megfelelően 
nem tud, vagy nem kíván felhasználni, illetve, amely azok használata során keletkezik.” 
 
A hulladékokra – hulladékgazdálkodásra – vonatkozó meghatározó jogszabályok: 
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,  
- 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, 
- 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és 

feltételekről, 
- 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól, 
- 5/2002.(X.29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól, 
- 23/2003.(XII.29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről,  
- 45/2012.(V.8.) VM rendelet  a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó 

állategészségügyi szabályok megállapításáról, 
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- 72/2013.(VIII.27.) VM rendelet  a hulladékjegyzékről. 
 
Az élővilág védelme 
A Kvt. 23.§.(1) bekezdése szerint „az élővilág védelme – az ökológiai rendszer természetes folyamatainak, arányainak 
megtartása és működőképességének biztosítása figyelembevételével – valamennyi élő szervezetre, azok életközösségeire 
és élőhelyeire terjed ki.” 
Az élővilág védelmével összefüggő meghatározó jogszabályok: 
- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, 
- 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
- 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről, 
- 269/2007.(X.18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól,  
- 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről. 

 
Az épített környezet védelme 
A Kvt 24.§-a szerint „az épített környezet védelme kiterjed a településekre, az egyedi építményekre és műszaki 
létesítményekre”. 
 
Az épített környezet védelme szempontjából meghatározó jogszabályok: 
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, 
- 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
- 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről, 
- 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről, 
- 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitás értékének számításáról. 
- 2016.évi LXXIV. törvény a településkép védelméről 

 
9.3.9. Olyan társadalmi, gazdasági folyamatok kiváltása vagy ösztönzése, amelyek közvetett módon környezeti 
következménnyel járhatnak  
 
A tervezett módosítások miatt nem következnek olyan társadalmi, gazdasági folyamatok, amelyek olyan befektetői, 
fogyasztói magatartást váltanak ki, vagy olyan tendenciákat erősítenek, amelyek természeti erőforrás további 
igénybevételéhez vagy jelentős környezetterheléshez vezethetnének. A tervben nincs olyan változtatás a hatályos tervhez 
képest, amely a települések környezetminőségére károsan hatna, valamint a társadalmi, gazdasági folyamatokat oly 
módon befolyásolná, hogy az negatívan hasson a környezet állapotára. A fő fejlesztési irány a pihenő-kiránduló turizmus 
fejlesztése, amely főként a környezetkímélő turisztikai ágazatokat részesíti előnyben. A terv erdőgazdálkodás területén is 
fejlesztési lehetőséget ad, a történeti tájhasználathoz igazodik, többfunkciós gazdálkodásra ad lehetőséget. Biztosítja 
továbbá a mezőgazdaság termőhelyi, táji és természetvédelmi adottságokhoz, értékekhez igazodó környezetkímélő, 
fenntartható fejlesztését. 
 
9.4. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESETÉN VÁRHATÓ, A KÖRNYEZETET ÉRŐ HATÁSOK, KÖRNYEZETI 
KÖVETKEZMÉNYEK ELŐREJELZÉSE: 
 
9.4.1. A terv hatása a környezeti elemekre 

A felülvizsgálat hatása a levegő védelmére 
A felülvizsgálat szerinti hatások a levegő védelmére egyértelműen kedvezőek. 
- A terv nem jelöl ki olyan új területfelhasználást, amely lehetőséget adna jelentős légszennyező üzem létesítésére  
- A gázhálózat kiépített, így az új területfelhasználások beépítése esetén a fűtés környezetkímélő gáztüzeléssel 

történhet. 
- A meglévő és tervezett lakóterületeket közlekedési eredetű levegőszennyezés nem érinti. 
 
A felülvizsgálat hatása a zaj- és rezgésvédelemre 
- A lakóterületet közlekedési eredetű zajterhelés nem éri. 
- A tervezett iparterületek megszüntetésével az ipari tevékenységből eredő zajterhelés veszélye megszűnt. 
- A terv nem jelöl ki olyan új területfelhasználást, ahol jelentős zajterhelést okozó üzemi létesítmények 

kialakíthatók. 
 
A felülvizsgálat hatása a vizek védelmére 
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- A felülvizsgálat nem jelöl ki olyan területfelhasználást, amely a felszíni és felszín alatti vizeket veszélyeztetné. 
- A helyi építési szabályzat nem ad lehetőséget a szennyvizek szikkasztására, a csatornahálózat kiépítéséig 

szivárgásmentes zárt szennyvíztárolót kell létesíteni. 
- A szabályozás nem ad lehetőséget hígtrágyás állattartótelep létesítésére. 
- Az országos vízminőségvédelmi terület övezeteiben a felülvizsgálat nem jelöl ki beépítésre szánt területet. 

 
A felülvizsgálat hatása a termőföld védelmére 
- A települések közigazgatási területén kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterület nincs, ennek ellenére a terv 

kiemelt hangsúlyt helyez a termőföld, mint természeti erőforrás védelmére 
-  A HÉSZ a kialakítható földrészletek területét általános mezőgazdasági területen 1,0 ha-ban, korlátozott használatú 

mezőgazdasági területen 2,0 ha-ban határozza meg ezzel is biztosítva az árutermelő gazdálkodásra alkalmas 
földrészletek fennmaradását. 

-  A termőföldek területét a terv 12,46 ha-al (falusias lakóterület, kereskedelmi szolgáltató terület, különleges 
turisztikai terület) csökkenti, de a tervezett lakóterületek (Bakonyszentkirály), különleges sportterületek, 
(Csesznek),  különleges bányaterületek (Bakonyoszlop) különleges hulladéklerakó (Bakonyoszlop) mezőgazdasági 
és erdőterületbe történő átsorolásával a termőföld összesen 105,64 ha-ral nő. 
 

 A felülvizsgálat hatása a hulladékgazdálkodásra 
- A kommunális szilárd hulladékot a regionális hulladékkezelő telepre szállítják. 
- A szelektív hulladék gyűjtése működik a település területén. 
- A HÉSZ 12.§-a szerint "veszélyes anyagok, vagy hulladékok állandó tárolására szolgáló telephely, hígtrágyás 

állattartó telep a település területén nem létesíthető”. 
- Veszprém megye regionális hulladékgazdálkodási rendszere kiépült, így nem indokolt a bakonyoszlopi tervezett 

hulladéklerakó megtartása. Ezzel egy igen jelentős potenciális környezetvédelmi veszélyforrást szüntet meg a terv.   
 
A felülvizsgálat hatása az élővilág védelmére 
- A Natura 2000 területet a szerkezeti és szabályozási terv egyaránt feltünteti. A területén csak erdőterület és 

korlátozott használatú mezőgazdasági területet jelöl ki a terv. 
- A korlátozott használatú mezőgazdasági terület új területfelhasználási egysége biztosítja a gyepterületek 

védelmét. Az összes rét, legelő terület ebbe a területfelhasználásba került, ahol csak a gyepterületek 
fenntartásával összefüggő épületek létesíthetők. 

- A meglévő erdők mellett a felülvizsgálat részben tulajdonosi igényt figyelembe véve jelentős erdőfejlesztéssel 
számol.  j 

- Az ökológiai hálózat magterületét, ökológiai folyosót (csak Bakonyoszlop) és pufferterületét a szerkezeti és 
szabályozási terv egyaránt kijelöli. A felülvizsgálat egyik övezetben sem jelölt ki beépítésre szánt területet. 

- Az ökológiai hálózat magterületén, a szabályozás védelmi erdőövezetet és korlátozott használatú mezőgazdasági 
területet jelölt ki, ahol épület nem létesíthető. 

- A szerkezeti terv feltünteti az ex lege védett víznyelőket, forrásokat, barlangokat és a tervezett földtani 
szelvényeket, amelyek jellemzően védelmi erdőövezetbe esnek, így nem veszélyeztetettek. 
 

 
A felülvizsgálat hatása az épített környezetre, a kulturális örökségre 
- A három településen található műemlékeket a módosítások kedvezőtlenül nem érintik.  

A Cseszneki vár  területe az Országos Erdőállomány Adattári erdőterületbe tartozik, így a várat környező 
területek erdőterületbe kerültek, azonban a terv a vár beépített területét és környezetét (1,055 ha területtel) 
különleges beépítésre nem szánt Vár területbe sorolta, hasonlóan a hatályos tervi besoroláshoz. A műemléki 
környezet a szerkezeti és szabályozási terveken feltüntetésre került.  
A csesznek és a bakonyszentkirályi római katolikus templom a többi települési intézményhez hasonlóan 
településközpont területbe került átsorolásra.  
Gézaháza területe különleges turisztikai besorolása megmaradt beépítésre nem szánt területként. 
A Bakonyoszlopon lévő egykori Eszterházy kastély területe különleges oktatási területben maradt.  

- A régészeti lelőhelyeket a szerkezeti terv és szabályozási terv is feltünteti. A területük hátrányos módosítással 
nem érintett. Új beépítésre szánt terület a régészeti lelőhelyeken és közvetlen környezetükben  nem kerültek 
kijelölésre.  

- A kül- és belterületek szabályozása a településképi rendelettel összhangban biztosítja a település és táj 
településképi, tájképi egységét. 
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9.4.2. A terv hatása a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, 
klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra 
 
A felülvizsgálat az előző fejezetben részletezettek szerint a környezeti elemekre kedvezőtlen hatással nem lesz, így 
egyértelmű, hogy a környezeti elemek rendszerére sem hat károsan. 
A meglévő erdők mellett tervezett erdőkkel teszi teljessé a települések körüli erdők összefüggő rendszerét, amelyeket a 
természetközeli gyepterületek egészítenek ki összefüggő ökológiai rendszerré, biztosítva a biológiai sokféleség 
(biodiverzitás) fenntartását. A karakteres mozaikos tájszerkezet megőrzése érdekében a valós területhasználatnak 
megfelelően kerülnek kijelölésre az erdő és mezőgazdasági területek, kerülve az indokolatlan erdősítéseket. A 
természetes és természetközeli élőhelyek védelme biztosítja az élővilág védelmét is. A kedvező táji környezet, tervezett 
belterületi zöldterületek, belterületi kertek, parkosított intézménykertek az igen kedvező klíma megőrzésében is 
meghatározó szerepet töltenek be. 

 
9.4.3. A terv hatása a Natura 2000 területek állapotára 
 A Natura 2000 területek nagyrésze erdőterület, kisebb része korlátozott használatú mezőgazdasági terület, ezáltal 
állatállománya, természeti értékei védelemben részesülnek. A volt fűrészüzem a Natura 2000 védelem feladataihoz jobban 
illeszkedő területfelhasználási módot (Különleges terület fogadóközpont) kapott, így megfelel a Natura 2000 területekkel 
szembeni elvárásoknak (bemutatás, ismeretterjesztés). 

 
9.4.4. A terv hatása az érintett emberek egészségi állapotára, valamint társadalmi, gazdasági helyzetére 
A fejlesztési koncepció egyik fő célja a népességmegtartó képesség javítása, azon belül az életminőség javítása, a 
kedvező lakókörnyezet kialakítása. A településrendezési eszközök felülvizsgálata nem generál az emberek egészségi 
állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében – különösen életminőségében, társadalmi-kulturális, gazdasági-
gazdálkodási hagyományaiban – negatív változásokat.  

  
 
9.5. A KÖZVETETT MÓDON HATÁST KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK  
 
9.5.1.Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, meglévők felerősödése 
Mivel a környezeti elemeket, a természeti értékeket nem érik negatív hatású fejlesztések, sőt a környezet állapotát 
érintően kedvezőbb állapotot eredményező változások lesznek, ezért új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére 
a terv következtében nem lehet számítani.  

 
9.5.2.A terv hatása  a környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek 
gyengítésére vagy korlátozására 
A terv nem korlátozza vagy gyengíti a környezettudatos, környezetbarát magatartást, életmódot. 

 
9.5.3. A terv hatása a helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási módtól való 
eltérés fenntartására vagy létrehozására 
A felülvizsgálat a területfelhasználás rendszerét a helyi természeti adottságokhoz történeti tájhasználathoz igazítva a 
település nagyságrendjéhez igazodó mértéktartó fejlesztésekkel alakította ki. Így a helyi adottságoktól eltérő térszerkezet, 
területfelhasználási mód kialakítása nem történt meg a felülvizsgálatban.  

 
9.5.4. A terv hatása olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok gyengítésére, 
amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak 
A településfejlesztési koncepció a mértéktartó fejlesztést tűzte ki célul, amely a gazdaságfejlesztésben is megmutatkozik.  
A terv a helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományokra a táj eltartóképességére hatással nem lesz.  

 
9.5 5. A terv hatása a természeti erőforrások megújulásának korlátozására 
A terv nem eredményez ilyen jellegű korlátozást.   

 
9.5.6. a környezeti következmények meghatározása, a környezeti szempontból elfogadható változatok  
A terv következtében az előző fejezetekben kifejtettek szerint a környezeti elemeket tekintve kedvezőtlen változások nem 
lesznek. Az ismertetett környezetvédelmi jogszabályok és a HÉSZ környezetvédelmi előírásainak betartásával 
környezetvédelmi konfliktusok nem lépnek fel. A felülvizsgálat során nem indokolt változatok meghatározása, ugyanis a 
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megalapozó vizsgálatok alapján készült a terv, amely az adatszolgáltatásban kapott releváns információkra alapozottan 
készült.  A változások következtében összességében a termőföld is növekszik.  

 
 
9.6. A TERVI MÓDOSÍTÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓAN FELLÉPŐ KÖRNYEZETRE 
KÁROS HATÁSOK ELKERÜLÉSÉRE, CSÖKKENTÉSÉRE VAGY ELLENTÉTELEZÉSÉRE VONATKOZÓ 
INTÉZKEDÉSEK 
A felülvizsgálat a tervi módosítások megvalósítására vonatkozó intézkedéseket nem tartalmaz. Mivel a módosításoknak 
kedvezőtlen hatásai nem lesznek, így a környezetvédelmi célú intézkedések nem indokoltak. 
 
 
9.7. JAVASLAT OLYAN KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ INTÉZKEDÉSEKRE, ELŐÍRÁSOKRA, FELTÉTELEKRE, 
SZEMPONTOKRA, AMELYEKET MÁS TERVBEN, PROGRAMBAN FIGYELEMBE KELL VENNI 
A felülvizsgálat a módosításokhoz kapcsolódó más tervekben figyelembe veendő intézkedéseket nem tartalmaz. Az 
ismertetett környezetvédelmi jogszabályok betartása mellett szükséges a HÉSZ előírásait is betartani. 
 
 
9.8. A TERVI MÓDOSÍTÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓAN FELLÉPŐ KÖRNYEZETI 
HATÁSOKRA VONATKOZÓ MONITOROZÁSI  JAVASLATOK EGYÉB SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK 
A terv a környezetvédelemmel összefüggő monitorozási javaslatot nem tartalmaz. A tervi változtatások a szomszédos 
településekre nem lesznek hatással. 
 
 
9.9. ÖSSZEFOGLALÓ 
 
A környezeti értékelés összefoglalójaként megállapítható, hogy mindhárom település hatályos településrendezési 
eszközeihez képest a felülvizsgálat környezetvédelmi szempontból nem tartalmaz olyan módosításokat, amelyek 
környezetvédelmi szempontból a hatályos tervnél kedvezőtlenebbek lennének, a települések környezetminőségére 
kedvezőtlenül hatnának. 
 
A levegő- és a zajvédelem tekintetében megállapítható, hogy a meglévő és nem változó közlekedési hálózat célforgalma 
jelentős levegőszennyezést és zajterhelést nem okoz. A három település közigazgatási területén nincs olyan létesítmény, 
tevékenység, ami a levegő minőségére kedvezőtlen hatással lenne. A terv nem jelöl ki olyan területfelhasználást, ami a 
felszíni és felszín alatti vizeket veszélyeztetné. 
 
A kijelölt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen, településközpont területeken csak nem jelentős zavaró hatású 
gazdasági tevékenységek folytathatók, így azok környezetszennyező hatása nem várható. 
 
A terv kijelöli az ex lege védett területeket, az országos ökológiai hálózat övezeteit, továbbá a tájképvédelmi területeket. 
Nem tervez olyan módosítást, ami a természeti értékeket veszélyeztetné, azok fenntartására kedvezőtlenül hatna.  
A tájkép védelmét az épített környezeti értékek védelmét olyan szabályozással biztosítja a terv, amely lehetőséget ad a 
tájképi egység megőrzésére, a cseszneki várból feltáruló táj- és településkép védelmére.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 




