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Határozati javaslat 

 

 

Bakonybánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

…………………….. Kt. határozata a 

 

 

 

Bakonybánk Község Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) 

bekezdésében előírt feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben és  

Bakonybánk község képviselő testületének a településfejlesztéssel és településrendezéssel, az 

arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés 

szabályairól  szóló 6/2017 (VIII.16.) önkormányzati rendeletében előírt egyeztetési eljárás 

lefolytatását követően elfogadja a TT-20314 munkaszámú településrendezési eszközök 

felülvizsgálata keretében elkészült Településszerkezeti Tervet.  

 

E határozat melléklete a TSZT-1 rajzszámú, TT-20314 munkaszámú, „Településszerkezeti 

Terv” rajz megnevezésű tervlap és a Településszerkezeti terv leírása. 
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1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 
 

1.1 A területfelhasználás 
 

A területfelhasználási tervben az Épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 11. § (3) pontjának értelmében külön megkülönböztetésre kerültek a funkciójukban 

(jelentősebb mértékben) megváltoztatásra tervezett területek, valamint ugyancsak az Étv. 11. 

§ (3) pont értelmében a meglévő, megmaradó, illetve tervezett főbb közlekedéshálózati 

elemek. 

 

Beépítésre szánt területek 

 

A/ LAKÓTERÜLETEK 

A szerkezeti terv a meglévő lakóterületeket a sajátos használat és a kialakult építési jelleg 

alapján falusias lakóterület területfelhasználási egységbe sorolja, melyeket a szabályozási terv 

az egyéni jelleg alapján övezetekre tagol. 

 

Tervezett lakóterületi fejlesztések: 

• A 231/11 hrsz. egy részén erdőterületből falusias lakóterület lesz; 

• A vasúton mentén (138/4 hrsz.) erdőterület falusi lakóterületté minősül át; 

• 065/3, 065/5-6 hrsz.ú telek egy részén 0,2 ha-on erdőterületből falusias lakóterület 

lesz. 

 

 

A település demográfiai adatai nem támasztják alá a nagymérvű lakóterület fejlesztéseket, 

ezért jelentő mértékű lakóterületbe sorolás nem indokolt.  

 

 

B/ TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEK 

A szerkezeti terv településközponti vegyes területként kezeli az olyan területeket, ahol 

lakóépületek és intézmények vegyesen megtalálhatók. A javasolt területfelhasználás a 

jelenlegi, részben lakóterületi tömbök intézményi területekkel történő gazdagításának igényét 

kívánja hangsúlyozni.  

Jelenleg a Kossuth L. u. mentén a település központjában találjuk a településközponti vegyes 

területeket. Itt működik az orvosi rendelő, önkormányzat, templom, bolt, óvoda. 

 

Tervezett településközpont vegyes terület: 

• a Hunkár-kastély mögötti területek falusi lakóterületből településközpont vegyes 

területek lesznek; 

• a Hunkár-kastély melletti zöldterület településközpont vegyes terület lesz. 

 

 

 

C/ KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

A különleges terület nagy része a község szempontjából meghatározó jelentőségű egyedi 

sajátosságokkal rendelkező intézmények területét foglalja magába. A különleges területek 

közé az alábbiak tartoznak: 

  Hulladéklerakó, -kezelő területe; 
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  A település stratégiai céljai között tűzte ki, az idegenforgalom, turizmus, fejlesztését a 

természeti adottságok kihasználásával. 

A település 2 pontján külterületi részen kerültek kijelölésre idegenforgalmi különleges 

területek (050/7-8 hrsz. és 0151/2, 0154/1-2 hrsz.) 

 

Tervezett beépítésre szánt különleges terület: 

  a Kossuth Lajos utca déli részén a 231/112 hrsz-ú terület különleges mezőgazdasági üzemi 

terület lesz. 

 

 

D/ GAZDASÁGI TERÜLETEK 

Az ipari tevékenységek körét a nem zavaró hatású és környezetterhelés szempontjából 

alacsony kibocsátású tevékenységi körrel rendelkező ipari tevékenység számára kell 

biztosítani. 

 

Jelenleg a település több pontján van kijelölve kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület. A 

József A. utcában mintegy 6 hektáron, a Kisbér felé vezető út mentén 1 hektáron és Réde felé 

vezető út mellett 20 hektáron. 

 

Tervezett gazdasági területek kijelölése nem szükséges. 

 

 

Beépítésre nem szánt területek 

 

E/ ZÖLDTERÜLETEK 

A település zöldterületeinek rendezése, a zöldfelületi rendszer elemeinek bővítése során 

szükséges: 

 a lakóterületi szintű közparkok területének növelése: 

 a lakóterületi szintű közparkok területe zöldterületként is megjelenik a településszerkezeti 

terven, de további tervezés során is (szabályozási terv, helyi építési szabályzat) 

érvényesíteni kell azon alapelvet, hogy új lakóterületek létesítésekor legalább 7m2/fő 

lakóterületi szintű közpark ellátottság biztosított legyen, 

 a szigetszerűen elhelyezkedő zöldfelületi elemek összekapcsolása, fasorok, ill. erdősávok 

kialakításával, 

 tervezett gazdasági területeken megfelelő kondicionáló hatás elérése érdekében az 

optimális zöldfelületi borítottság biztosítása. 

Új zöldterület a Kossuth Lajos utcán a 237/10-12 hrsz-ú telkeken kerül kijelölésre.  

A zöldterületek a Hunkár-kastély mellett és a vasútállomástól délre fekvő területen 

megszűnnek. 

 

 

F/ ERDŐTERÜLETEK 

 Ipari-gazdasági és kereskedelmi-gazdasági területeken lényeges a telken belüli 3 szintes 

legalább 15 m-es véderdő, amely a környező lakóterületek védelmét biztosítja, 

 A kialakításra kerülő és meglévő lakótelkek védelmében minden eltérő-zavaró 

területfelhasználás esetén.  

 

 

G/ MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 
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A mezőgazdasági területeket a tájhasználat, természeti- táji értékeik és érzékenységük alapján 

- a tájrendezési tervben ismertetett szempontok és elvek alapján –általános mezőgazdasági 

terület övezetbe javasoljuk sorolni: 

 

Általános mezőgazdasági övezetbe azon cél elérése érdekében, hogy épületek, építmények 

ténylegesen csak abban az esetben kerüljenek elhelyezésre, ha az a mezőgazdálkodás érdekeit 

szolgálja, a beépíthető birtoknagyságot úgy célszerű meghatározni, hogy a kialakuló egyéni 

gazdaság biztosíthatja a gazdálkodók megélhetését, farmgazdaság kialakulását. Lakóépület 

elhelyezését csak az ilyen jelentős nagyságú mezőgazdasági területen (2 ha felett) javasoljuk 

elhelyezni tájesztétikai szempontok figyelembevételével.  

 

 

H/ VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 

 Meglévő vízfolyások medre és partjuk; 

 Vízelvezető árok, csatornák medre és partja; 

 Meglévő és kialakítás alatt álló tavak és parti területeik  

 

 

I/ KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

A különleges terület nagy része a község szempontjából meghatározó jelentőségű egyedi 

sajátosságokkal rendelkező intézmények területét foglalja magába. A különleges beépítésre 

nem szánt területek közé az alábbiak tartoznak: 

  temető területe: 15-16 hrsz. 

 

 

 

1.2 A tájrendezés és természetvédelem 
 

A település Bakonyalján az Északi- Bakony lábánál helyezkedik el a Pannonhalmi (Sokorói) 

dombság és a Komáromi medence találkozásánál. Tipikus bakonyaljai dimbes- dombos 

település, mintegy 50 m-es szintkülönbséggel. 

 Bakony a Dunántúli-középhegység legnyugatibb és legnagyobb tagja. A Bakonyt a nyugat–

keleti irányú törésvonal két részre osztja: az Északi-Bakonyra és a Déli-Bakonyra. Az Északi- 

Bakony további három részre tagolható: 

• Magas- vagy Öreg-Bakony: itt találhatók a hegység legmagasabb csúcsai (Kőris-hegy 709 

m, Kék-hegy 661 m, Som-hegy 649 m, Középső-Hajag 646 m, Papod 644 m). 

• Keleti-Bakony: nyugatról a Zirci-medence, keletről a Móri-árok határolja, legmagasabb 

pontja az Öreg Futóné (574 m). 

• Bakonyalja: a Magas-Bakony Kisalföld felőli lejtője; egy kiugró területe, a Sokorói-

dombság révén egészen Győrig terjed. 

 

Bakonyalja a Bakony hegység része a Magas-Bakony Kisalföld felőli lejtője. Növénytani 

szempontból hazánk egyik legértékesebb tája. Kaviccsal, hordalékkúpokkal, löszös homokkal 

borított pannon alapú terület, melyet Észak-dél futású patakok szabdalnak fel. A hegység 

vonulata a leggyakoribb, északnyugati szélirányra éppen merőlegesen fekszik. Ennek 

következtében a legtöbb csapadék a Bakony északnyugati területein jellemző. 

 

Ha összehasonlítjuk a tájhasználat elemeit, akkor megállapítható, hogy Bakonybánkon a 

szántók uralják a művelési területek zömét, ami egyértelműen azt jelenti, hogy a tájhasználat 

az évek során drasztikusan megváltozott. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Dun%C3%A1nt%C3%BAli-k%C3%B6z%C3%A9phegys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91ris-hegy
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A9k-hegy&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Som-hegy
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6z%C3%A9ps%C5%91-Hajag&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Papod&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3ri-%C3%A1rok
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96reg_Fut%C3%B3n%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisalf%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sokor%C3%B3i-dombs%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sokor%C3%B3i-dombs%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bakony
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisalf%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9l
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csapad%C3%A9k
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Tájrendezési összegzés 

 

Napjainkban környezetünk minősége iránt megnövekedett igényekkel kell számolni. 

Esztétikai, valamint a környezetet károsító elemek (levegő védelme, zaj, por) minél kisebb 

szennyező hatása miatt felértékelődött a zöldfelületek, közterületek, növényzet jelentősége. 

Mindemellett az egyre népszerűbb bel- és külföldi idegenforgalom, valamint a helyi lakosság 

igénye is arra ösztönöz bennünket, hogy szépítsük környezetünket.  

A külterületen bármilyen fejlesztéssel szemben előtérbe kell helyezni a táji-, természeti 

érdekeket nemcsak a védett terület, hanem a község egészének még meglévő 

természetközelisége, illetve táji értékei miatt is. 

 

 

 

1.3 A zöldfelületi rendszer 
 

Bakonybánk nem rendelkezik jelentős közhasznú zöldterületekkel, de a zöldfelületekkel való 

ellátottsága, a környező táj erdősültsége, használata, illetve a kertes jellegű beépítés 

következtében kedvező. 

A település zöldfelületi ellátottsága úgy bel-, mint külterületen kielégítő. A zöldfelületi 

elemeinek összekötésével egy öszefüggő hálózat alakítható ki, mely hosszútávon biztosítaná a 

térség ökológiai egyensúlyát. 

Bakonybánk zöldfelületi rendszerét alapvetően a táji és a településszerkezeti adottságok 

befolyásolták. A település zöldfelületi rendszerén belül belterületi és külterületi zöldfelületet 

különböztetünk meg. 

 

 

Belterület 

A települési zöldfelületeket belterületi és külterületi zöldfelületekre bonthatjuk. Bakonybánk 

belterületén több zöld sziget található. A központi zöldfelületet a templom melletti park és 

környezete alkotja. Elhelyezkedése, növényállománya, valamint adottságai miatt a település 

arculatának nélkülözhetetlen része. Állandó növényzettel fedett közpark található a bolt mellett, 

melyhez a templomtól szép vadgesztenyesor vezet, helyi védetté nyilvánítást igényel. A 

Polgárőrség és a községháza egy udvarban található, melynek udvarán több koros vadgesztenye 

is helyi védelmet igényel. Az udvar hátsó része fiatal platánokkal van beültetve, idővel szép 

parkká fejlődik.  Az óvoda udvara szintén figyelmet érdemel, ahol több 100 évesnél idősebb fa 

található. A kert korszerű játszószerekkel felszerelt.  

Bakonybánk zöldfelületeinek a legnagyobb részét a lakóházak kertjei alkotják, melyek 

viszonylag jelentős nagyságú kertekkel rendelkeznek. Törekedni kell ezen belső kertek 

megtartására, a tömbbelsők beépítésének megakadályozására, A helyiek szépen gondozzák a 

házuk előtt lévő zöldfelületeket. A település a belterületi zöldfelületek tekintetében megfelelő 

ellátottsággal bír, bár az egyes zöldfoltok kellő fásítással a zöldfelület minőségi gyarapodását 

szolgálnák. Fontos, hogy a leendő növényzettelepítéseket csak gondos előkészítő munka és 

tervezés után lehet elkezdeni. Figyelmet kell fordítani arra, hogy a kialakuló zöldfelületeken a 

tájra, környezetre jellemző növénytársulásokat, őshonos fafajokat telepítsenek. Kerülni kell a 

tájidegen, rabszolganövények telepítését, előtérbe kell helyezni a lombhullató fafajták 

alkalmazását. 

A temető rendezett, nagyon zavaró a sertéstelep szomszédsága. A mellette elhelyezkedő 

izraelita temető rendezett, kerítéssel körbezárt. 
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Külterület 

A település beépítésre nem szánt külterületén a szántó dominál. Az igazgatási terület csaknem 

10 %-a pedig erdőterület. Az erdő területek főként a település északi részén találhatók, 

valamint délkeleten. Rétek a vízfolyások menti, illetve mélyebben fekvő területeken 

helyezkednek el. A vízfolyásokat jellegzetes cserjék, nádasok határolják. A cserjés állomány a 

földutak mentén is ugyanúgy fontos.  A szántóföldeket és földutakat kísérő fás, cserjés 

állományok ökológiai szerepe a csatornák menti cserjésekkel megegyezik. Ezek a területek 

fontos búvó-, illetve táplálkozó helyet nyújtanak a rovaroknak, lepkéknek, gyíkoknak, 

énekesmadárfajoknak. Megfelelő hálózat esetén lehetővé teszik az apró énekesmadarak, vagy a 

lepkék vándorlását, amelyek takarást, vagy különleges klímahatást igényelnek vándorlásuk 

során. 

 A mezőgazdasági növénytermesztés jelentős mind a gazdasági vállalkozások számát, mind az 

egyéni gazdálkodókat tekintve. 

 A külterületen több beépített terület is található. Egy részük gazdasági, a másik lakott 

külterületi hely. A lakott helyek közé tartozik a Cuhai- Bakony ér mentén fekvő Kovács tanya, 

és a Tóth tanya Tóthrédén. 

A külterületen található, de közvetlenül határos a belterülettel a sertéstelep, melynek 

szomszédsága sok konfliktus okozója lehet. 

 

A közterületek, valamint a beépítésre szánt területek zöldfelületeinek kialakításánál a 

kisalföldi növénytársulások jellegzetes fajait kell alkalmazni. A növényzettelepítésnél a 

zöldfelület alakítás esztétikai szempontjait is figyelembe kell venni, így: 

• fontos a természetes lágy vonalak növényzettel való kiemelése, 

• kerülendő a merev fasorok alkalmazása, 

•  az utak menti növénytelepítésnél a csoportos fa és cserje kiültetéssel lehet lágyítani a 

vonalas létesítmények tájbaillesztését, 

• háromszintű növényzettelepítés javasolt (fa, bokor, gyep). 

 

A rendezési terv felülvizsgálat során az alábbi szempontok, elvek érvényesítésére 

törekedtünk: 

▪ az ökológiai folyosók megtartása, szerepük erősítése, 

▪ a feltárt táji jellegzetességek és természeti adottságok megőrzése, 

▪ a beépítésre nem szánt területek nagy részét kitevő mezőgazdasági területeken olyan 

beépítési lehetőségek meghatározása, amely a mezőgazdasági tájhasználatot nem 

korlátozza, de megakadályozza a termőföld oly mértékű elaprózódását, amely a táj 

károsodását okozó, sűrű rendezetlen beépítést eredményezne, 

▪ a védelmet igénylő területek, létesítmények elvárásainak biztosítása (pl.: nedves 

élőhelyek), 

▪ a működésük következtében egyes területek korlátozott használatát okozó 

létesítmények hatásának figyelembevétele (pl.: utak, közműlétesítmények 

védőtávolsága). 
 

 

 

1.4 Az örökségvédelem 
 

A régészeti lelőhelyek és az országos védelem alatt álló egyedi művi értékeket a 

településszerkezeti terven szerepelnek. 
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A helyi védelemre javasolt egyedi művi értékekről, az egyedi tájértékekről külön 

önkormányzati rendeletben kell rendelkezni, de ezeket a településszerkezeti tervben is fel kell 

tünteti. 

 

A hatályos településrendezési tervek az országos műemléki nyilvántartással szinkronban 

műemléknek jelölik a Római katolikus templomot. 

Bakonybánkon a Táncsics Mihály u. 44. alatt található ez a szakrális építmény. 

Az örökségvédelemmel és régészettel kapcsolatos részletes leírásokat lásd a Kulturális 

Örökségvédelmi Hatástanulmányban és a 6/2017.(VIII.16.) számú képviselő-testületi 

határozattal elfogadott Településképi Arculati Kézikönyvben. 

 

 

 

1.5 A közlekedés 
 

Bakonybánk a Kisbéri Járásba tartozik.  

 

A település Kisbértől nyugati irányban fekszik.  

A település területét a következő állami úthálózati elemek érintik: 

- 8218 - Kisbér-Veszprémvarsány összekötő út,  

- 8217 – Bakonyszentkirály-Bakonybánk összekötő út, 

- 82324 – Bakonybánk vasútállomáshoz vezető út. 

 

Bakonybánknak kiépítetlen kapcsolata van Bársonyossal. 

 

A tömegközlekedés a 8218-as számú úton Volán buszokkal történik. 

Vasúti kapcsolattal nem rendelkezik a település.  

 

A község jelenleg lakott területein kiépült a gyalogjárda rendszer jelentős része. Törekedni 

kell a még hiányzó járdaszakaszok pótlására. 

 

Kiépített kerékpárutak, kitáblázott kerékpáros nyomvonalak jelenleg nem érintik a települést. 

Kiépített kerékpárutak, kitáblázott kerékpáros nyomvonalak jelenleg nem érintik a települést. 

A megyei településrendezési terv tartalmazza egy Bakonybánk – Réde – Bakonyszentkirály, 

illetve Bakonybánk-Kisbér tervezett térségi kerékpáros útvonalak nyomvonalát. 

Ez az útvonal érinti a településen áthaladó a 8218-as sz. út és a 8217-es sz. út teljes hosszát. 

 

 

 

1.6 A közműellátás 
 

Ivóvízellátás 

A településen az ivóvíz szolgáltató az Észak-dunántúli Vízmű Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság. 

Az összes meglévő lakóutca ivóvízvezetékkel ellátott, a szolgáltatás minősége megfelelő. 

 

Az ivóvízellátás döntő részét, mintegy 70 településen a tartósan állami tulajdonban lévő 

regionális víziközművek biztosítják.  
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A meglévő hálózat a jelenlegi igényeket kielégíti, de a fejlesztések során felmerülő igények 

kielégítéséhez várhatóan szükségessé válhat a bővítés. 

 

Szennyvízelvezetés és szennyvízkezelés 

A községben van csatornahálózat, a szennyvizek tisztítását az Északdunántúli Vízmű 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2800 Tatabánya, Sárberek 100.) végzi. 

A gravitációs gerincek fogadják az ingatlanok kommunális szennyvizeit. 

A két központi emelőtől nyomott hálózat üzemel és juttatja a szennyvizeket a rédei  

szennyvíztisztítóba. 

A jelenleg tervezett bővítések szennyvizeit a már meglévő rendszer fogadni tudja. 

 

Vízrendezés és csapadékvízelvezetés 

A csapadékvíz elvezetése kiépített árokrendszerekben csak részlegesen megoldott. Az utak és 

a meglévő és tervezett lakóterületek felszíni vízelvezetését meg kell oldani, a vízelvezető 

árkokat ki kell építeni a település teljes területén. A jövőben a település belterületére célszerű 

lenne teljes körű vízrendezési tervet készíttetni. 

 

Hulladék elszállítás, és gyűjtés 

A településen nem található sem dögkút, sem illegális szemétlerakó hely. Szelektív 

hulladéklerakó nincs a településen. A Vertikál Kft. 2 hetente mozgó szelektív 

hulladékgyűjtést végez. 

Lomtalanítást évi egy-két alkalommal lehet rendelni a Vertikál Kft-től családonként. A 

gazdasági szervezeteknél keletkezett veszélyes hulladékok ártalmatlanításáról a hulladék 

termelője gondoskodik. Az orvosi ellátás során keletkezett egészségügyi veszélyes hulladékok 

átvételre jogosult begyűjtőnek kerülnek átadásra. 

 

 

Energiaellátás 

 

Földgázellátás 

A településen kiépített középnyomású (3-4 bar) földgáz hálózat üzemel, a fejlesztési területek 

földgáz ellátása a meglévő közműhálózat kibővítésével valósítható meg. A felmerülő 

csatlakozási igények alapján a meglévő földgáz hálózat átmérőjét számítással ellenőrizni kell, 

és amennyiben szükséges, a hálózat fejlesztését el kell végezni.  

 

Távhőellátás 

A településen távhőszolgáltatás jelenleg nem működik, és a kialakítására gazdaságos 

kereteken belül nincs is lehetőség. A falusias lakóterületek lakásainak fűtése egyedi 

kialakítású. 

 

Villamos energiaellátás 

Bakonybánk település villamos energia ellátása az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. 

ellátási területéhez tartozik.  

Bakonybánk területének villamosenergia ellátása a Veszprémvarsány 120/20 kV-os 

transzformátorállomásból induló „KISBÉR” elnevezésű 20 kV-os gerincvezetékekről 

történik. A település villamos-energia igényét a gerincvezetékről leágazó végponti 

transzformátorállomások látják el. 

 

A terület biztonságos villamosenergia ellátására, üzemzavar esetén, tartalékul szolgálnak: 
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• Veszprémvarsány 120/20 kV-os alállomás „PANNONHALMA” 20 kV-os gerincvezeték 

a 11-55 sz. távműködtetett, oszlopkapcsolón keresztül 

• Kisbér 120/20 kV-os alállomás „VESZPRÉMVARSÁNY” 20 kV-os gerincvezeték a 86-

55 sz. távműködtetett, oszlopkapcsolón keresztül  

 

A község területén lévő kommunális fogyasztók villamos-energia ellátására 4 db 20/0,4 kV-os 

közcélú transzformátorállomás szolgál.  

A kommunális transzformátorállomások terhelése a kellő átalakítások után növelhető. A 

község természetes kommunális villamosenergia fogyasztásának növekedése fedezhető a 

meglévő transzformátorállomásokról. 

 

 

Hírközlés, műsorszórás 

 

Vezetékes hírközlési hálózat 

A településen a Magyar Telekom Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében álló vezetékes 

hírközlési hálózat üzemel. A hírközlési hálózat az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

tulajdonában álló közcélú hálózattal közös oszlopsoron és saját tartószerkezeten váltakozva 

épült ki. A távközlési légvezetékek vagy betongyámos faoszlopos, illetve a kisfeszültségű 

szabadvezeték hálózatok beton, illetve faoszlopos tartószerkezetein kerültek elhelyezésre, az 

előfizetői csatlakozások ennek megfelelően föld- vagy légkábeles kivitelezéssel épültek ki. 

Az Önkormányzattól kapott információk alapján a Szupergyors Internet Projekt (SZIP) 

keretében a településen nincs folyamatban fejlesztés. 

 

Vezeték nélküli hírközlési hálózat 

A településen vezeték nélküli internet szolgáltató nem üzemel. Egyedi szerződések alapján a 

Digi Kft. szolgáltatása műholdas internet szolgáltatása elérhető, de központi szolgáltató nincs. 

 

 

Televízió hálózat 

A településen kiépített vezetékes televízió hálózat (kábel-tv) nincs, a jövőben esetlegesen a 

SZIP keretében kiépülő szélessávú internet hálózat hozhat megoldást az IPTV szolgáltatás 

keretei között.   

 

 

Közműfejlesztés 

 

Középtávú feladatok: 

• vízellátó hálózat tovább építése az új feltárású utcákban, 

• transzformátorok átépítése, bővítése a fejlesztések megvalósításához, 

• szennyvízcsatorna hálózat tovább építése a fejlesztési területeken, 

• vízellátó hálózat tovább építése az újonnan feltárt területeken. 
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1.7 A környezetvédelem 
 

Levegőtisztaság és védelme 

 

A községet körülölelő mezőgazdasági területek, a földutak területi forrásai a városban 

mérhető legjelentősebb légszennyező komponensnek, a szálló pornak. 

A mezőgazdasági művelésből kivont, parlagon hagyott területek, a nem kellő gondossággal 

kezelt közterületek, telkek, árokpartok burjánzó gyomnövényei, az elszaporodott parlagfű 

okozzák a község levegőjének pollen-szennyeződését. A különösen a nyárvégi időszakban 

jelentkező pollenallergia valóságos népbetegség, és egyre inkább terjedőben van. 

A külterületek egy része műveletlen, ezért vegetációs időszakban az allergén gyomnövények 

okozta pollenkoncentráció megnő. Az uralkodó szélirány ÉNY-DK-i. 

 

Bakonybánk távol esik a megyén belüli és kívüli ipari légszennyező forrásoktól, ennek 

következtében tiszta levegőjű térség. A közúti forgalomból határérték feletti légszennyezés 

nem származik.  

Alapvető cél, hogy a településen a légszennyezettség ne növekedjen. Ezért a tervezett 

gazdasági területen - határérték feletti - légszennyezést okozó tevékenység nem folytatható. 

Az gazdasági terület bővítése szorosan kapcsolódik a jelenleg is gazdasági övezetbe sorolt 

területtel. 

 

A levegőminőséget helyi szinten, időszakosan kedvezőtlenül befolyásolja a korszerűen 

lakossági fűtésből es a tarló- es avarégetésből származó légszennyezés. 

 

A településen működő sertéstelep visszatérő folyamatos probléma. Az említett sertéstelep a 

0199/9 hrsz-on van, közvetlenül a temető mellett. Folyamatos a bűz, több hatósági bejelentés 

történt, intézkedés még nem. Az egész településen érezhető nyári időszakban a trágyaszag, és 

rengeteg a légy. 

Fa fűrésztelep működik a település külterületén Bakonyszombathely irányába, itt többször 

történik öngyulladás a nyári időszakban. Új gazdasági területet nem tervez település létesíteni. 

 

 

Zaj- és rezgésterhelés 

 

A zajvédelem tekintetében alapvetően a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni. A 

rendeletértelmében a környezetbe zajt, illetve rezgést kibocsátó tevekénységet úgy szabad 

végezni, hogy a keletkező zaj, illetve rezgés a megengedett terhelési határértékeket ne haladja 

meg. 

 

A településen határértékeket megközelítő zajszennyezés nincs. Jelentős zajjal járó ipari 

tevékenység nem folyik. A fő zajforrás a közlekedésből származik. A közlekedés- és 

gépjárműforgalom, légszennyezéshez hasonlóan, a legjelentősebb zajforrás is. A zaj- és 

rezgésterhelés a forgalomnövekedéssel arányosan alakul és az épületekben is jelentős károkat 

okozhat. 

 

 

Közlekedési zaj 

 



Bakonybánk településrendezési eszközeinek felülvizsgálata – Településszerkezeti terv 13 

 

Tervező: Németh Eszter   9081 Győrújbarát, Zöld u. 2/A. trendterv@trendterv.hu +36 20/476-2998 

 

Bakonybánk megközelítését – közúti kapcsolatait a 81-es számú főút, valamint Kisbér 

közelsége határozza meg. Bakonybánkon egyéb mellékút és tervezett főút nyomvonala halad 

keresztül. A belterületi utak nagy része burkolt és ezekben az utcában megfelelő az út 

minősége. Több helyen hiányoznak az utakat kísérő árkok is, vagy kiépítettségük hiányos. A 

tömegközlekedés a 8217 és 8218-as számú országos mellékúton közlekedő Volán buszokkal 

történik. Győrből 9 autóbusz (1 átszállással), Kisbérről 10 autóbusz indul Bakonybánkra 

hétköznap. Bakonybánkról Győrbe 10 járat (átszállással), Kisbérre 11 járat megy 

munkanapokon. Három megálló van Bakonybánk területén. Ezek a Kossuth Lajos utcán a 

vasútállomás bejáró útnál, az Önkormányzati Hivatalnál és a Kossuth Lajos utca és Móricz 

Zsigmond utca kereszteződésénél találhatók. A tömegközlekedésben a járatszám gyakorisága 

és a megállók mennyisége és területi elhelyezkedése jelenleg kielégítő a településen. Az új 

fejlesztések megvalósulásával a kialakult lakóterületeken nem lesz szükség új megállóhelyek 

létesítésére. A vizsgált területen környezeti zajtól védendő területhasználat nem található a 

tervezett létesítmények térségében. Zajterhelés szempontjából a gazdasági terület kifejezetten 

jó helyen található, hisz az esetlegesen tervezett bővítés, a tervezett újabb funkciók 

megvalósulása következtében növekedő környezeti zaj nem zavarja a lakosokat. Így az 

időszakosan jelent-kező nagyobb zajterhelés sem. 

 

 

Üzemi zaj 

 

Üzemi tevékenységből származó káros zajterhelésről jelenleg nincs tudomás a településen. 

Megjelenése nem is kívánatos. 

 

 

Hulladékkezelés 

 

Napjainkban mind az ipari, szolgáltató és kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódóan, mint 

pedig a lakosság életmódjához kapcsolódóan az egyik kiemelt környezeti problémának 

tekinthető a keletkező hulladék egyre jelentősebb mennyisége. Bár jelentős lépések történtek 

a hulladékok kezelése, az ökológiai hatékonyság, a hulladékok újrahasználata és 

újrahasznosítása terén, ennek ellenére a hulladékokból eredő környezeti terhelés és gazdasági 

feszültség enyhítése még további kutatási-fejlesztési erőforrásokat és jelentős környezeti 

tudatformálást igényel minden területen. 

A települési hulladék tekintetében a térség hulladék gazdálkodásáról a kisbéri Vertikál Kft. 

gondoskodik. A települési hulladék kezelése a regionális hulladéklerakón történik, melynek 

területe rendezett, védőfásítással ellátott. A komplex hulladékgazdálkodási rendszer alapvető 

célkitűzése a lerakásra kerülő települési szilárd hulladékok mennyiségének csökkentése. A 

települési szilárd hulladékok vonatkozásában fontos előrelépés a szelektív gyűjtés 

alkalmazása, fejlesztése, kiterjesztése. 

A területen keletkező termelési hulladékok kezelése, különösen a veszélyes hulladékok 

kezelése során megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a gyűjtőhelyek kialakítására, a 

gyűjtő eszközök kiválasztására, a szállításra és az ártalmatlanításra vonatkozó rendeletek 

betartására. 

A településen nem található sem dögkút, sem illegális szemétlerakó hely. Szelektív 

hulladéklerakó nincs a településen. A Vertikál Kft. 2 hetente mozgó szelektív 

hulladékgyűjtést végez. 

Lomtalanítást évi egy-két alkalommal lehet rendelni a Vertikál Kft-től családonként. A 

gazdasági szervezeteknél keletkezett veszélyes hulladékok ártalmatlanításáról a hulladék 
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termelője gondoskodik. Az orvosi ellátás során keletkezett egészségügyi veszélyes hulladékok 

átvételre jogosult begyűjtőnek kerülnek átadásra. 

 

A Réde felé vezető úton 0240/2 hrsz-on volt illegális hulladéklerakó, ez felszámolásra, 

rekultiválásra került, majd ebből napelempark épült a helyén 2019-ben. Az Öreghegy és a 

Bársonyos település között van egy elhagyott bánya, ahol illegális hulladéklerakó található. 

 

 

 

1.8 A védőterületek és védősávok (meghatározva a más jogszabállyal 

érvényesülő elemeket is) 
 

Bakonybánk területe alacsony dombvidék jellegű, melyen mind az enyhébb lejtésű, mind az 

alacsonyabb részeken is meghatározó a kisebb patakok, csatornák, árkok sűrű hálózata. A 

kisebb erek vizeit a Cuhai- Bakony ér gyűjti össze és szállítja tovább, mely mikroklimatikus 

szempontból   a település fontos eleme. A patakok vízjárása az időjárás következtében 

változó. A téli hóolvadás után tavasszal a magas vízállás és az árvizek a jellemzők, míg ősszel 

kevésbé jellemző a magasabb vízállás. A felszíni vizek lefolyása gyors a viszonylag lejtős 

domborzati viszonyoknak és a zömében vízzáró talajoknak köszönhetően. A másik jellemző 

vízfolyás a Vezseny-ér, melynek visszaduzzasztásával jött létre Bakonybánk nagyobb 

kiterjedésű állandó természetes állóvize a Hatvanas-dűlő és Lázi-úti-dűlő közötti horgásztó. 

 

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete jelöli ki a felszín alatti víz szempontjából 

fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti 

vízminőség védelmi területen lévő településeket. 

Települések szennyeződés érzékenységi besorolása alapján az érzékeny kategóriába tartozik.  

 

A természetvédelmi előírások szerint külterületen a természetközeli területeken 50 m széles 

védőterületet kell biztosítani az élővízfolyások számára.  

Építési korlátozás alá esnek az alábbi területek védőtávolság miatt: 

- az országos közutak külterületi szakaszain a tengelyvonaltól számított 50-50 m 

távolságon belül 

- A vasút szélsővágányától számított 50 m távolságon belül  

ahol építményt elhelyezni, csak a mindenkor hatályos jogszabályok szerint lehet. 

 

 

 

1.9 A korlátozások (meghatározva a más jogszabállyal érvényesülő 

elemeket is) 
 

Külterületen a természetközeli területeken a vízfolyások karbantartását a vízminőségvédelmi 

és természetvédelmi szempontokat figyelembe véve kell végezni. Munkagépek karbantartása 

a mederben, ill. a parti részeken nem végezhető, a vízelvezetést nem gátló fák és cserjék 

kivágása csak a fenntartási munkák elvégzéséhez feltétlenül szükséges mértékben történhet, a 

munkákat csak a vízi életközösségek megfelelő arányának megtartásával és 

működőképességük biztosításával, a törvényi előírásoknak megfelelő, környezetkímélő 

módon szabad elvégezni. 
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A parti sávokon a fenntartási munkák végzését a mindenkori tulajdonos tűrni köteles. A 

jogszabályi előírás szerint a parti sávokon - a vízfolyás part élétől számított 3 m-en belül – 

épület, építmény nem helyezhető el. A beépítésre szánt területeken ezért a vízfolyás, ill. az 

ingatlan határától számított 15,00 m széles oldalkertet tartalmaz a szabályozási terv. 

 

Bakonybánkon nincsenek kedveztőlen morfológiai adottságok, mint lejtés vagy falszakadás és 

mélységi, magassági korlátozások, vagy tevékenységből adódó korlátozások sincsenek.  

Építési korlátozás alá esnek a közművezetékek és közműlétesítmények védőtávolságán belül a 

mindenkor hatályos jogszabályok szerint. 

Építési korlátozás alá esik a temető 50 m-es környezete, ahol kegyeletsértő, zajos tevékenység 

nem folytatható.   
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2. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK) 
 

Közlekedés: 

A településszerkezetet meghatározó külső kapcsolati elemekben az előző tervekhez képest 

nem mutat változást. A térségi szerkezeti elemeket illetően, az utak nyomvonalában nem 

történik változás. Egy a hatályos terveken szereplő tömbfeltáró út, nem kerül bele a készülő 

tervekbe: Dózsa György u. és 56/8 hrsz-ú út összekötését szolgáló, egyben tömbfeltáró út. 

Az új lakóterületek kijelölésénél, az új lakótömböket 12,0 méter, 16,0 méter és 20,0 méter 

széles úttal lehetne megközelíteni. Minden új lakóterület kialakításához, a telkeket 

megközelíthető utak kialakítása szükséges, akár több ütemben is. 

 

Lakóterületek: 

A település belterületén elsősorban lakóutcák tekintetében kerültek változtatások. 

A település adottságait követni kell a meglévő lakóterületek fejlesztésével és új lakóterületek 

kialakításával. 

Új lakóterületek: 

• Erdőterületből falusias lakóterület kijelölése 231/111 hrsz-ú telek egy részén; 

• Erdőterületből falusias lakóterület kijelölése 065/3, 065/5-6 hrsz-ú telek egy részén; 

• Erdőterületből különleges területből falusias lakóterület 138/4 hrsz-on. 

Az alábbi lakóterületek egy része visszakerül mezőgazdasági területbe: 0158/3-5 hrsz., 

valamint falusias lakóterületből zöldterület kerül kijelölésre a Kossuth Lajos utcán a 237/10-

12 hrsz-ú telkeken.  

 

 

Gazdasági területek: 

Bakonybánkon több kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület is található, amelyek a 

hatályos terveken is szerepelnek.  

A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek nagysága jelenleg elegendő, így bővítés nem 

szükséges. 

 

Zöld területek: 

A zöldfelületi rendszer önálló területi elemeként megjelenő részei a zöldterületek (közkertek, 

lakóterületi zölddel fedett területek), mezőgazdasági területek, a természetközeli területek és 

az erdők. 

A Hunkár-kastély melletti zöldterület megszűnik és településközponti terület lesz, valamint 

külterületen a vasútállomástól délre egy kijelölt, de még nem megvalósított zöldterület 

visszaminősül mezőgazdasági területté. 

Új zöldterület a Kossuth Lajos utcán a 237/10-12 hrsz-ú telkeken kerül kijelölésre.  

 

Különleges területek: 

Bakonybánkon különleges beépítésre szánt területek közé tartozó terület az idegenforgalmi 

különleges területek, valamint a település keleti felén hulladéklerakó hely. Mindezek már a 

hatályos terveken is szerepelnek. 

Új különleges terület a Kossuth Lajos utca déli részén a 231/112 hrsz-ú területen kerül 

kijelölésre, ez mezőgazdasági üzemi terület lesz. 
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3. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 
 

Bakonybánk területi mérlege 
 

Területfelhasználási egység 
Terület 

(ha) 

Falusias lakóterület 73,5 

Településközpont vegyes terület 3,86 

Kereskedelmi, szolgálató gazdasági terület 28,82 

Különleges terület - Hulladéklerakó, -kezelő 

területe 
1,8 

Különleges terület - Idegenforgalmi terület 5,7 

Különleges terület - Mezőgazdasági üzemi 

terület 
1,53 

Közúti közlekedési terület 231,82 

Kötöttpályás közlekedési terület 7,25 

Közműterület 0,63 

Zöldterület 1,13 

Gazdasági erdőterület 223,1 

Védelmi erdőterület 49,6 

Általános mezőgazdasági terület 846 

Vízgazdálkodási terület 21,15 

Halászati vízgazdálkodási terület 9,11 

Különleges terület - Temető 1 

Összesen 1506 
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4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG 

IGAZOLÁSA 
 

A településfejlesztési koncepció során a következő területrendezési dokumentumok kerültek 

figyelembevételre: 

- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény (továbbiakban MaTrT) 

- Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve 

 

 

MaTrT 
 

A törvény meghatározza Magyarország területének 

elsődleges területfelhasználási kategóriáit, közlekedési és 

egyéb nyomvonalas fő infrastruktúra hálózatát, valamint 

védelmi és korlátozási övezeteit. 

 

- Bakonybánkra vonatkozóan a következő országos 

jelentőségű műszaki és infrastruktúra-hálózatokat és 

egyedi építményeket tartalmazza az ország szerkezeti 

terve: 

- Főút (tervezett) 

 

 

 

 

 

 

- Ökológiai hálózat övezetei: 

Bakonybánk ökológiai hálózat ökológiai 

folyosóövezetével érintett.  

MaTrT szerkezeti tervlapjának kivonata 
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MaTrT 3/1. számú övezeti tervlapjának kivonata 

 

 

1. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: 
 

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem 

jelölhető ki, kivéve, ha: 

-a települési területet az ökológiai hálózat ökológiaifolyosó, vagy az ökológiai hálózat 

magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 

-a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

 

Bakonybánkon e két tényező együttesen nem áll fenn, ezért az ökológiai folyosó 

területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki! 

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai 

infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és 

az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok 

közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 

alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a 

bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, 

meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

 

 

- Erdők övezete: 

Bakonybánk erdők övezetével érintett.  
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MaTrT 3/3. számú övezeti tervlapjának kivonata 

Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében 

legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e törvény 

hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő 

védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében 

meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség 

területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 

Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati 

tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 

szerint lehet. 

 

 

 

Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv 
 

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata Közgyűlése a 6/2020. (VI.25.) számú 

önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési 

Tervet.  
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Komárom-Esztergom Megye Területrendezési terv 1. melléklet tervlapjának kivonata 

 

Megyei térségi övezetekkel való összhang vizsgálata:  

 

Komárom-Esztergom megye térségi övezetek 

Bakonybánk 

közigazgatási 

területe érintett 
Ökológiai Hálózat magterületének övezete - 
Ökológiai Hálózat ökológiai folyosójának övezete x 
Ökológiai Hálózat pufferterületének övezete - 
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete  - 
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete x 
Erdők övezete  x 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete  x 
Tájképvédelmi terület övezete  x 
Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett 

települések  
- 

Vízminőség-védelmi terület övezete  - 
Nagyvízi meder övezete  - 
Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település - 
Ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések - 
Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések - 
Regionális szerepű térszervező város - 
Térségi szerepű térszervező város - 
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Mikrotérségi központ - 
Komplex turizmusfejlesztési térség - 
Natúrpark – Szelídturizumusfejlesztés egyedi övezetei x 
Majorsági táj övezete - 
Szőlőkataszteri övezettel érintett települések övezete - 
Zsugorodó kertes területek övezete - 

 

 

- Ökológiai hálózat övezetei 

Bakonybánk ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetével érintett.  

 

  
Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve 3.1. melléklet tervlapjának kivonata 

 

Az OTRT szerint az ökológiai folyosó országos övezet.  Az országos övezeteknél a 

megfelelőség igazolása megtörtént. 

 

 

- Kíváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezetei 

Bakonybánk jó termőhelyi adottságú szántók övezetével érintett.  

 

  
Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve 3.2. melléklet tervlapjának kivonata 

 

Az OTRT szerint a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete és a jó termőhelyi adottságú 

szántók övezete valójában országos övezet.  Az országos övezeteknél a megfelelőség 

igazolása megtörtént. 
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- Erdők övezete és az erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

Bakonybánk erdők övezete és az erdőtelepítésre javasolt terület övezetével érintett.  

 

  
Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve 3.3. melléklet tervlapjának kivonata 

 

Az OTRT szerint az erdők övezete valójában országos övezet.  Az országos övezeteknél a 

megfelelőség igazolása megtörtént. 

 

 

- Tájképvédelmi terület övezete 

Bakonybánk a táképvédelmi terület övezetével érintett.  

 

  
Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve 3.4. melléklet tervlapjának kivonata 

 

Az országos övezeteknél a megfelelőség igazolása megtörtént. 

 

 

- Natúrpark – szelíd turizmusfejlesztés egyedi övezetei 

Bakonybánk a natúrpark szelíd turizmusfejlesztés egyedi övezetével, a Bakonyalja Natúrpark 

(tervezett) övezetével érintett.  
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Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve 3.13. melléklet tervlapjának kivonata 

 

A településszerkezeti tervvel nem kerül olyan új területfelhasználású terület meghatározásra, 

mely a Natúrparkra jelentős negatív határral bírna.  

  



Bakonybánk településrendezési eszközeinek felülvizsgálata – Településszerkezeti terv 26 

 

Tervező: Németh Eszter   9081 Győrújbarát, Zöld u. 2/A. trendterv@trendterv.hu +36 20/476-2998 

 

5. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI 

EREDMÉNYE 
 

A hatályos településszerkezeti terv készítésénél nem készült biológiai aktivitás számítás, ezért 

az meglévő területfelhasználás változtatásából indultunk ki. 

 

Változással érintett területek: 

 

I., Halászati vízgazdálkodási terület (Vh) – Idegenforgalmi különleges terület (Kid) –  

           Hrsz.: 03/2 

- Előző terv:  Kid 

- Jelenlegi terv: Vh 

- Területe:  9,11 ha 

 

II., Falusi lakóterület (Lf) – Véderdő (Ev) – Hrsz.: 231/111 

- Előző terv:  Ev 

- Jelenlegi terv: Lf 

- Területe:  0,48 ha 

 

III., Zöldterület (Z) – Falusi lakóterület (Lf) – Hrsz.: 237/10-12 

- Előző terv:  Lf 

- Jelenlegi terv: Z 

- Területe:  0,87 ha 

 

IV., Településközponti terület (Vt) – Falusi lakóterület (Lf) - Hrsz.: 54/9 

- Előző terv:  Lf 

- Jelenlegi terv: Vt 

- Területe:  0,86 ha 

 

V., Falusi lakóterület (Lf) – Erdőterület (E) – Hrsz.: 138/4 

- Előző terv:  E 

- Jelenlegi terv: Lf 

- Területe:  0,89 ha 

 

VI., Falusi lakóterület (Lf) – Erdőterület (E) – Hrsz.: 065/3, 065/5-6 

- Előző terv:  E 

- Jelenlegi terv: Lf 

- Területe:  0,2 ha 

 

VII., Általános mezőgazdasági terület (Má) - Falusi lakóterület (Lf) – Hrsz.: 0158/3-5 egy 

része 
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- Előző terv:  Lf 

- Jelenlegi terv: Má 

- Területe:  1,35 ha 

 

VIII., Településközponti terület (Vt) – Zöldterület, közkert (Z-kk) - Hrsz.: 54/10 

- Előző terv:  Z-kk 

- Jelenlegi terv: Vt 

- Területe:  0,28 ha 

 

IX., Különleges mezőgazdasági üzemi terület (K-Mü) – Erdőterület (E) – Hrsz.: 231/112 

- Előző terv:  E 

- Jelenlegi terv: K-mü 

- Területe:  0,94 ha 

 

X., Településközponti terület (Vt) – Rekreációs zöldterület (Z-r) - Hrsz.: 062 

- Előző terv:  Z-kk 

- Jelenlegi terv: Vt 

- Területe:  1,44 ha 
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A változások számszerűsítve: 

 

Területfelhasználási 

egységek 

Hatályos szerkezeti tervből számított 

biológiai aktivitás 

Új szerkezeti tervből számított 

biológiai aktivitás 

Terület 

(ha) 

Biológiai 

aktivitásérték 

szorzó 

Biológiai 

aktivitásérték 

Terület 

(ha) 

Biológiai 

aktivitásérték 

szorzó 

Biológiai 

aktivitásérték 

Falusias lakóterület 74,2 2,4 178,08 73,5 2,4 176,40 

Településközponti 

vegyes terület 
1,3 0,5 0,65 3,8 0,5 1,90 

Különleges terület - 

Idegenforgalmi 

terület 

14,8 1,5 22,2 5,7 1,5 8,55 

Különleges terület - 

Mezőgazdasági 

üzemi terület 

0 0,7 0 1,5 0,7 1,05 

Általános 

mezőgazdasági 

terület 

844,5 3,7 3124,65 846 3,7 3130,20 

Erdőterület 276,2 9 2485,8 272,7 9 2454,30 

Zöldterület 2 6 12 1,1 6 6,60 

Halászati 

vízgazdálkodási 

terület 

0 6 0 9,1 6 54,60 

Összesen 1213   5823,38 1213,4   5833,60 

 

 


