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Kivonat az OTrT Erdők övezete c. 

tervlapból 

(3/3. melléklet) 

Kivonat az OTrT Világörökségi és 
világörökségi várományos 
területek övezete által érintett 
települések c. tervlapjából 
(3/4. melléklet) 

Kivonat az OTrT Honvédelmi és 
katonai célú terület övezete által 
érintett települések c. tervlapjából 
(3/5. melléklet) 

 

A MaTrT 19. § (4) bekezdésével összhangban a területrendezési tervek készítésének és 

alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet alapján az  

Országos Övezeti Terv részét képező, a rendeletben megállapított országos övezetekkel való 

érintettsége a településnek: 

 

   

Kivonat az 1. melléklet szerinti jó 

termőhelyi adottságú szántók 

övezete c. tervlapból 

Kivonat az 2. melléklet szerinti 

erdőtelepítésre javasolt terület 

övezete c. tervlapból 

Kivonat az 3. melléklet szerinti 

tájképvédelmi terület övezete c. 

tervlapból 

   

Kivonat az 4. melléklet szerinti 

vízminőség-védelmi terület övezete 

c. tervlapból 

Kivonat az 5. melléklet szerinti 

nagyvízi meder övezete c. 

tervlapból 

Kivonat az 6. melléklet szerinti 

VTT-tározók övezete c. tervlapból 
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Országos Övezeti Terv övezetei  
Település 

érintettsége 

Vizsgált területek 

érintettsége 

Ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai 

hálózat ökológiai folyosójának övezete és az ökológiai 

hálózat pufferterületének övezete (3/1. melléklet) 

IGEN 
IGEN, 

a)-e) 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3/2. 

melléklet) 
IGEN NEM 

Erdők övezete (3/3. melléklet) IGEN 
IGEN, e) jelű terület 

egy részét 

Világörökségi és világörökségi várományos területek 

övezete által érintett települések (3/4. melléklet) 
NEM NEM 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett 

települések (3/5. melléklet) 
NEM NEM 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (9/2019. (VI.14.) 

MVM rendelet - 1. melléklet) 
IGEN NEM 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete (9/2019. (VI.14.) 

MVM rendelet - 2. melléklet) 
IGEN NEM 

Tájképvédelmi terület övezete (9/2019. (VI.14.) MVM 

rendelet - 3. melléklet) 
IGEN NEM 

Vízminőség-védelmi terület övezete (9/2019. (VI.14.) MVM 

rendelet - 4. melléklet) 
NEM NEM 

Nagyvízi meder övezete (9/2019. (VI.14.) MVM rendelet - 5. 

melléklet) 
NEM NEM 

VTT-tározók övezete (9/2019. (VI.14.) MVM rendelet - 6. 

melléklet) 
NEM NEM 

1.2.2. Veszprém Megye Területrendezési Terv vonatkozó megállapításai 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15/2019. (XII.13.) önkormányzati rendeletével 

megállapította Veszprém Megye területrendezési Tervét. 

Kivonat a VMTrT Szerkezeti Tervéből (VMTrT 2. melléklete), jelmagyarázat 
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A települést érintő közlekedési hálózati elemek: 

 7325 

 7326 

 73171 sz. mellékutak 

A VMTrT 4. § értelmében a megye térségi övezeteinek tervlapjait a 3. melléklet tartalmazza, 

melynek részét képezik a 2018. évi CXXXIX. törvény (MATrT) és a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet 

által meghatározott országos és megyei övezetek. Ezen övezetek településre vonatkozó 

kivágatai és a fejlesztési terület érintettsége az alábbi táblázatban kerül szemléltetésre.   

 

Veszprémgalsa érintettsége az országos térségi övezetekkel a VMTrT 5. § (2) alapján: 

   

Kivonat a VMTrT Ökológiai 
hálózat magterületének, 
ökológiai folyosójának és az 
pufferterületének övezete c. 
tervlapjából (3.1. melléklet) 

Kivonat a VMTrT Kiváló 
termőhelyi adottságú szántók 
övezete és a Jó termőhelyi 
adottságú szántók övezete c. 
tervlapjából (3.2. melléklet) 

Kivonat a VMTrT Erdők övezete és 
az Erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete c. tervlapjából (3.3. 
melléklet) 

A VMTrT Szerkezeti Terve szerint az: 

a) jelű 

módosítással 

érintett terület 

települési térség térségi területfelhasználási kategóriába sorolt. 

b) jelű 

módosítással 

érintett terület 

települési térség térségi területfelhasználási kategóriába sorolt. 

c) jelű módosítással 

érintett terület 
mezőgazdasági térség térségi területfelhasználási kategóriába sorolt. 

d) jelű módosítással 

érintett terület 
települési térség térségi területfelhasználási kategóriába sorolt. 

e) jelű 

módosítással 

érintett terület 

mezőgazdasági térség térségi területfelhasználási kategóriába sorolt. 
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Kivonat a VMTrT Tájképvédelmi 
terület övezete c. tervlapjából 
(3.4. melléklet) 

Kivonat a VMTrT Világörökségi és 
világörökségi várományos terület 
övezete c. tervlapjából (3.5. 
melléklet) 

Kivonat a VMTrT Vízminőség-
védelmi terület övezete c. 
tervlapjából (3.6. melléklet) 

  

Kivonat a VMTrT Nagyvízi meder 
övezete c. tervlapjából (3.7. 
melléklet) 

Kivonat a VMTrT Honvédelmi és 
katonai célú terület övezete c. 
tervlapjából (3.8. melléklet) 

 

 

Veszprémgalsa érintettsége az országos térségi övezetekkel a VMTrT 7. § (2) alapján: 

   

Kivonat a VMTrT Ásványi 
nyersanyagvagyon övezete c. 
tervlapjából (3.9. melléklet) 

Kivonat a VMTrT Rendszeresen 
belvízjárta terület övezete c. 
tervlapjából (3.10. melléklet) 

Kivonat a VMTrT Földtani 
veszélyforrás terület övezete c. 
tervlapjából (3.11. melléklet) 
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Veszprémgalsa érintettsége az országos térségi övezetekkel a VMTrT 8-13. § alapján: 

   

Kivonat a VMTrT Gazdaság-
fejlesztés kiemelten támogatott 
célterületeinek övezete c. 
tervlapjából (3.12.1. melléklet) 

Kivonat a VMTrT Innovációs-
technológiai fejlesztés kiemelten 
támogatott célterületének 
övezete c. tervlapjából (3.12.2. 
melléklet) 

Kivonat a VMTrT Karsztvíz 
emelkedéssel veszélyeztetett 
települések övezete c. tervlapjából 
(3.12.3. melléklet) 

   

Kivonat a VMTrT Turisztikai 
fejlesztések kiemelten támogatott 
célterületének övezete c. 
tervlapjából (3.12.4. melléklet) 

Kivonat a VMTrT Veszprém 
megye várostérségeinek övezete c. 
tervlapjából (3.12.5. melléklet) – 
Sümeg várostérsége 

Kivonat a VMTrT az „Európa 
kulturális fővárosa Veszprém 
2023” program érdelében 
együttműködő térség települések 
övezete c. tervlapjából (3.12.6. 
melléklet) 

 

Országos Övezeti Terv övezetei  
Település 

érintettsége 

Vizsgált területek 

érintettsége 

Ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai 

hálózat ökológiai folyosójának övezete és az ökológiai 

hálózat pufferterületének övezete (3.1. melléklet) 

IGEN 
IGEN, 

a)-e) 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3.2. 

melléklet) 
IGEN NEM 

Erdők övezete (3.3. melléklet) IGEN 

IGEN, 

e) jelű terület egy 

részét 

Tájképvédelmi terület övezete (3.4. melléklet) IGEN NEM 

Világörökségi és világörökségi várományos területek 

övezete (3.5. melléklet) 
NEM NEM 

Vízminőség-védelmi terület övezete (3.6. melléklet) NEM NEM 

Nagyvízi meder övezete (3.7. melléklet) NEM NEM 
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Honvédelmi és katonai célú terület övezete (3. 8. melléklet) NEM NEM 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete (3.9. melléklet) NEM NEM 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete (3.10. melléklet) NEM NEM 

Földtani veszélyforrás terület övezete (3.11. melléklet) NEM NEM 

Gazdaság-fejlesztés kiemelten támogatott célterületeinek 

övezete (3.12.1. melléklet) 
NEM NEM 

Innovációs-technológiai fejlesztés kiemelten támogatott 

célterületének övezete (3.12.2. melléklet) 
NEM NEM 

Karsztvíz emelkedéssel veszélyeztetett települések övezete 

(3.12.3. melléklet) 
NEM NEM 

Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott 

célterületének övezete (3.12.4. melléklet) 
NEM NEM 

Veszprém megye várostérségeinek övezete (3.12.5. 

melléklet) 
IGEN 

IGEN 

a)-e) 

Az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program 

érdelében együttműködő térség települések övezete (3.12.6. 

melléklet) 

NEM NEM 

1.2.3. Településfejlesztési Koncepció vonatkozó megállapításai 

A településen hatályos TFK, TSZT, HÁSZ 2020-ban került elfogadásra. A településfejlesztési 

koncepció négy település helyzetét és lehetőségeit tárja fel. Fő célkitűzéseik között szerepel az 

életminőség javítása, a lakosságmegtartó képesség növelése, az idegenforgalmi és turisztikai 

vonzerő növelése és a helyi adottságokra építő mezőgazdasági vállalkozások, kisebb feldolgozó 

ipari telephelyek támogatása. A Koncepcióban megfogalmazott jövőkép: „Veszprémgalsa a tájjal 

harmóniában élő, értékeit és karakterét megőrző, az életminőséget szem előtt tartó és az 

adottságait jól használó közösség.”  

A részcélok között szereplő gazdasági területek, idegenforgalom, turizmus fejezetben szereplő 

elképzeléseknek a jelen anyagban szereplő fejlesztési elképzelések adnak helyet.  

1.2.4. A hatályos Településszerkezeti Terv vonatkozó megállapításai 

Veszprémgalsa Község Képviselő-testülete a 24/2020. (VI.29.) sz. Kt. határozattal fogadta el 

a község Településszerkezeti Tervét. 

 

a) jelű módosítással érintett terület 
 

A TSZT a területet Kb-Rek – Különleges beépítésre nem szánt rekreációs célú zöldterület, 

illetve Zkp – Közpark területfelhasználási kategóriába sorolja. A terület a belterület északi 

határában helyezkedik el, ebből adódóan északról beépítésre nem szánt területek (Má – 

általános mezőgazdasági terület és Mko – korlátozott mezőgazdasági terület) határolják, illetve 

keskeny csatorna is halad itt. Keletről szintén Mko – korlátozott mezőgazdasági terület van a 

Kígyós-patak és a módosítással érintett terület között. Délről a 7325 sz. országos mellékút 

határolja. Nyugati oldalán Lf – falusias lakóterületek helyezkednek el. A módosítással érintett 

terület 305/4 hrsz.-ú telkének keleti oldalát kis mértékben érinti az országos ökológiai hálózat 

– ökológiai folyosója, illetve a Kígyós-patak mentén a vízfolyás 50 m-es védőövezete a területtől 

keletre található.  
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A hatályos Településszerkezeti Terv a változással érintett területre vonatkozó 

területfelhasználásra az alábbi megállapításokat teszi: 
 

„Rekreációs célú zöldterület 

A szerkezeti tervlapon szereplő jel, megnevezés és beépítési - sűrűség: 

Jele Megnevezése 
Megengedett legnagyobb 

beépítési sűrűség 

Kb-Rek Rekreációs célú zöldterület - 

A település szabadidős-rekreációs rendeltetési célú építmények elhelyezésére szolgáló 

területek.” 

„Közpark 

A szerkezeti tervlapon szereplő jel, megnevezés és beépítési - sűrűség: 

Jele Megnevezése 
Megengedett legnagyobb 

beépítési sűrűség 

Zkp Közpark - 

A Zkp jelű területfelhasználási kategóriába sorolt terület a település állandóan növényzettel 

fedett, nagyobb kiterjedésű többfunkciós közterülete. Az egyetlen közpark a belterület északi 

szélén a Kígyós-patak mentén helyezkedik el. A szabadidő aktív és passzív szabadtéri eltöltését 

szolgáló terület zöldfelületi-rekreációs szempontból még tovább fejleszthető terület.” 

  

a) jelű módosítással érintett terület – kivágat a hatályos Településszerkezeti Tervből 

 

(Forrás: 24/2020. (VI.29.) sz. Ök. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv 2. sz. melléklete) 
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b) jelű módosítással érintett terület 
 

A hatályos Településszerkezeti Terv a területet Zkk – Közpark területfelhasználási 

kategóriába sorolja. A terület a V – Vízgazdálkodási területbe sorolt Kígyós-patak mentén, a 

nyugati partján helyezkedik el, Lf – falusias lakótelkek, főként azok hátsó részeiben, a Dózsa utca 

és a Rákóczi utca közötti szakaszon, a patak két oldalán. A területet teljes egészében a Kígyós-

patak mindkét oldalán húzódó vízfolyás 50 m-es védőövezet (kék szaggatott vonal) lefedi, 

ahogyan az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosója is nagymértékben érinti a területet 

(sárga szaggatott vonal lehatárolás).  

 

A hatályos Településszerkezeti Terv a változással érintett területre vonatkozó 

területfelhasználásra az alábbi megállapításokat teszi: 

„Közkert 

A szerkezeti tervlapon szereplő jel, megnevezés és beépítési - sűrűség: 

Jele Megnevezése 
Megengedett legnagyobb 

beépítési sűrűség 

Zkk Közkert - 

A Zkk jelű zöldterületek a település belterületén lévő, zöldfelületek, melyek jellemzően egy-egy 

közkerti funkciónak, mint a pihenés, testedzés, játszótér biztosítanak területet, illetve 

zöldfelületi rekreációs fejlesztések számára kijelölt beépítetlen területek.  

A hatályos tervekben szereplő, tervezett közkert kijelölés alapján a Kígyós-patak mentén 

húzódó, a lakótelkek hátsó telekrészeinek beépítetlen része jelölt fejlesztendő közkerti 

területként, melynek megvalósításához a magántulajdonban lévő telkek közérdekből történő 

kisajátítása nem áll szándékában az önkormányzatnak.  

b) jelű módosítással érintett terület – kivágat a hatályos Településszerkezeti Tervből 

 

(Forrás: 24/2020. (VI.29.) sz. Ök. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv 2. sz. melléklete) 



2643 – Veszprémgalsa község 

TSZT és HÉSZ eseti módosítások 
 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40., Tel.: 297-1730 
E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

www.kasib.hu 

19 

c) jelű módosítással érintett terület 

 

A hatályos Településszerkezeti Terv a 096/3 és 096/8 hrsz ingatlant Ev – Védelmi erdőterület 

területfelhasználási kategóriába sorolja. A területet teljes egészében a patak mindkét oldalán 

húzódó vízfolyás 50 m-es védőövezet lefedi, ahogyan az országos ökológiai hálózat ökológiai 

folyosója is nagymértékben érinti a területet. Déli részét kis mértékben a 7325 sz. országos 

mellékút 50 m-es védőtávolsága is érinti.  

 

A hatályos Településszerkezeti Terv a változással érintett területre vonatkozó 

területfelhasználásra az alábbi megállapításokat teszi: 

„Védelmi erdőterület 

A szerkezeti tervlapon szereplő jel, megnevezés és beépítési - sűrűség: 

Jele Megnevezése 
Megengedett legnagyobb 

beépítési sűrűség 

Ev Védelmi erdőterület - 

A védelmi erdőterületek településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Ev.  

Ev jelű területfelhasználásba sorolt néhány erdősáv és erdőfolt a temető környezetében és a 

Nagy-tói dűlőben.” 

 

d) jelű módosítással érintett terület 
 

A hatályos Településszerkezeti Terv a területet Zkk – Közkert területfelhasználási 

kategóriába sorolja. A terület több oldalról is érinti a V – Vízgazdálkodási területbe sorolt 

Kígyós-patak. Északról Mko – korlátozott mezőgazdasági terület területfelhasználási 

kategóriába sorolt területek határolják, keletről pedig Lf – Falusias lakóterületek övezik a 

területet. A patak túloldalán található 159 hrsz.-ú telek a tervezési területhez tartozik, melyet 

Zkk – Közkert területfelhasználási kategóriába sorolt területek vesznek körül.  

c) jelű módosítással érintett terület – kivágat a hatályos Településszerkezeti Tervből 

 

(Forrás: 24/2020. (VI.29.) sz. Ök. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv 2. sz. melléklete) 
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A hatályos Településszerkezeti Terv a változással érintett területre vonatkozó 

területfelhasználásra az alábbi megállapításokat teszi: 

„Közkert 

A szerkezeti tervlapon szereplő jel, megnevezés és beépítési - sűrűség: 

Jele Megnevezése 
Megengedett legnagyobb 

beépítési sűrűség 

Zkk Közkert - 

 

 

e) jelű módosítással érintett terület – jogszabályi megfeleltetés területei 
 

A hatályos Településszerkezeti Terv a 035/4 hrsz.- telket Má – Általános mezőgazdasági 

terület területfelhasználási kategóriába, míg a 088 hrsz.-ú és 0121 hrsz telket Mko – 

korlátozott mezőgazdasági terület területfelhasználási kategóriába sorolja. A 035/4 hrsz.-

ú területet minden oldalról Má – Általános mezőgazdasági területek övezik, északról pedig a 

7325 számú országos mellékút határolja, melynek 50 m-es védősávja a terület nagy részét érinti. 

A 088 hrsz a nyilvántartás szerint kataszteri erdőterület, míg a 035/4 és 0121 hrsz telek 

mezőgazdasági nyilvántartású, de beerdősült területek. A 088 hrsz.-ú telek a település 

külterületének keleti részén található a patak mentén. Északról a V – Vízgazdálkodási területbe 

sorolt patak határolja, aminek 50 m-es védőtávolsága és az országos ökológiai hálózat ökológiai 

folyosója is érinti a területet. A Kígyós-patak túloldalán és a területtől délre is Má – általános 

mezőgazdasági területek vannak. 

  

d) jelű módosítással érintett terület – kivágat a hatályos Településszerkezeti Tervből 

 

(Forrás: 24/2020. (VI.29.) sz. Ök. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv 2. sz. melléklete) 


