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2. AOD Kft. VÁTI féle rendezési terv 2005 évi
módosítása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 16/2001. (VI. 15.) számú rendeletével hagyta
jóvá a város szabályozási tervét, valamint az építési szabályzatát (ZÉSZ). E rendeletet, illetve
vele egyidejűleg a szabályozási tervet és építési szabályzatot módosították a 21/2001. (VII.
13.), a 24/2002 (IX. 20.), a 43/2002 (XII. 28.), a 31/2003 (X. 22.) és a 4/2005. (II. 04.)
számú rendeletek.
A szabályozási terv és építési szabályzat jelenlegi módosítása - mint mindannyiszor – a város
fejlődésében végbemenő gazdasági folyamatok, lakossági és vállalkozói igények,
megkeresések, az önkormányzat saját beruházásainak, fejlesztéseinek programváltozásai,
valamint államigazgatási szervek véleményei, kérései, jelzései miatt vált szükségessé. A
beérkezett kérelmek, vélemények összegyűjtését és rendszerezését követően a szabályozási
terv módosításának részletes programját a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Tervezési
Osztály előkészítése alapján tárgyalta a Zalaegerszeg MJV Közgyűlésének Műszaki, valamint
Közlekedési és Közlekedésbiztonsági Bizottsága. A bizottsági véleményekkel alátámasztva a
Zalaegerszeg MJV Közgyűlése 2005. január 13-án a szabályozási terv és építési szabályzat
módosítására 1/2005. (I. 13.) számú határozattal részletes tervezési programot adott.
(Mellékelve a 1/2005. (I. 13.) számú közgyűlési határozat.)
A tervezési programként határozattal megállapított listát a tervezés során csoportosítottuk,
átrendeztük úgy, hogy az egy területen, vagy egy témakörben megfogalmazott kérdések,
vizsgálatok egy pont alá tartozzanak. A jelenlegi tervmódosítás az előzőek értelmében nem
átfogó mindenre kiterjedő, új várospolitikai célokra alapuló, hanem a jelenlegi
településszerkezeti és szabályozási terv alapelveit, városrendezési irányelveit megtartó
tervezés, mely során a kisebb részletekben eszközöl módosításokat. A jelenlegi módosítási
javaslat tartalmaz korábbi tervezői, szerkesztői munkák javítását, tartalmaz lakossági vagy
vállalkozói kezdeményezésre területek rendeltetésének és szabályozásának módosítását,
tartalmaz polgármesteri hivatal valamelyik osztálya által kezdeményezett fejlesztés vagy
rendezés kívánalmai szerinti módosítást, vagy államigazgatási hivatalok által kezdeményezett
változtatást, korrekciót.
A terv alapja a VÁTI Kht. által Nagy Ágnes vezető településtervező irányításával készített és
többször módosított településszerkezeti és szabályozási terv, azok alátámasztó szakági
munkarészei, valamint az építési szabályzat. A tervezési megbízás értelmében a mostani
tervmódosítás során nem módosult a terv digitális alaptérképe, a jelenlegi módosítás nem
tesz eleget a Zala Megyei Földhivatal által többször kifogásolt jogszabályi kötelezettségnek,
mely előírja, hogy „a szabályozási terv jóváhagyandó munkarészét az ingatlannyilvántartási
térkép hiteles másolatának felhasználásával kell elkészíteni”. Az elmaradás oka, hogy a ma
már rendelkezésre álló DAT rendszerű térképek hitelesítése nem zárult le. A jelenlegi
alaptérkép az egykori papírtérképek digitalizálásával készült, azok aktualizálása ugyanilyen
eljárással értelmetlen.
A jelenlegi módosítás során a szabályozási terv alaptérképe kiegészül a törvényi előírásnak
megfelelően magassági adatokkal, azaz kiegészül a topográfiai térkép szintvonalaival.
A tervezés során az egyes felvetett kérdések a kérdések felvetésében, a jelenlegi szabályozás
ismertetésében, valamint a javasolt módosítás vonatkozásában külön tárgyaltak. Az egyes
kérdés jellegétől, problémakörétől függően a településtervezői problémák ismertetetése, a
tervezői állásfoglalás szükség esetén szakági tervezői munkarészekkel egészül ki.
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előzmény, tervdokumentációk

3. Zalaegerszeg városfejlesztési koncepciója és
rendezési tervi vetülete
az integráció módszertana
A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város a teljes közigazgatási területre kiterjedően a
városrendezési tervek felülvizsgálatára és módosítására közbeszerzési pályázat keretében
bízta meg az AOD Kft-t. A Kft társtervezőként bevonta a modellalkotásba a VIRIDITAS Bt-t és
további szakági tervező irodákat.
A tervezési feladat elvégzésére keret-megállapodás jött létre, melynek időtartama 48 hónap.
Az első 12 hónapban a településfejlesztési koncepció kidolgozására és az integrált rendezési
terv elkészítésére (a jelenlegi tervek felülvizsgálata és módosítása), az azt követő időszakban
a tervek folyamatos karbantartására, szükséges módosítására kerül sor.
Városfejlesztési koncepció véleményeztetési dokumentációját 2007 májusára készítettük el.
Kivonatát és a beérkezett észrevételeket a melléklet tartalmazza. Az észrevételek alapján a
szükséges korrekciókat elvégeztük. (A korrekciókat a rendezési terv alátámasztó
munkarészében szakterületi bontásban taglaljuk.)
A véleményezési eljárással párhuzamosan folytak a városi egyeztetések az önkormányzat, a
civil szervezetek és a vállalkozók részvételével. A véleményezési és egyeztetési eljárások
lezárása után a város képviselő testülete a fejlesztési koncepciót egyhangúlag elfogadta.
A jóváhagyás után indult meg Zalaegerszeg rendezési tervének módosítása.
A rendezési terv átdolgozásának indokai
Rendelet módosítás
Az OÉSZ szabályozási rendjét az 1998-as építési törvénnyel, annak végrehajtási
rendeleteként az Országos Településrendezési és Építési Követelmények váltotta fel. Mivel a
város rendezési terve OÉSZ alapú, a terv OTÉK elvű újrafogalmazása indokolt.
Törvénymódosítás: integrált fejlesztési-rendezési terv
A 2006 évi L. törvény településfejlesztés és a rendezési terv integrálását írja elő.
A városfejlesztési koncepció rendezési tervhez kapcsolása a rendezés átértékelését vonja
maga után:
• a rendezési tervek az élhetőségi feltételek biztosításával „élhető rendet” teremtenek.
Az élhető rend önmagában fenntarthatatlan, mert a fejlesztések (negyed)évente át- és
átírják.
• a városfejlesztés koncepcióban foglaltak rendezési tervi integrálása a fejlesztések
dinamizmusának beépítésével „versenyképes rend” megvalósítását teszi lehetővé
• a „fenntartható rend” a versenyképes és az élhető rend tervi egyensúlya.
A fejlesztéspolitikai alapelvek társadalmi beágyazódása
A Nemzeti fejlesztéspolitikai koncepcióban foglalt „partnerségi” a helyi társadalom elvárásain
felerősödik
• A szubszidiaritás elv a gyakorlatban is érvényesül Zalaegerszegen a városrészi
részönkormányzatok megalakulásával, működésével
• A partnerség elve a fejlesztési koncepció kidolgozása során gyakorlattá vált, a civil és
a vállalkozói szféra bevonásával. A rendezési terv esetében ettől a partneri
gyakorlattól visszalépni nem lehet.
A városfejlődés, a városfejlesztés diktálta kényszer
2005-óta városrészek áttervezésre kerültek és több területen a rendezési terv módosítására
került sor. A módosítások rendezési tervi összefogása időszerűvé vált.
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3.1. a várospolitika városfejlesztési-városrendezési
problémakezelése
Várospolitikai stratégiai sarokpontok Zalaegerszegen
1. Környezeti-természeti, társadalmi-gazdasági, települési/térségi-táji érték-érdek
gazdálkodás. Célja az élhető, versenyképes és fenntartható Zalaegerszeg kialakítása.
(Letéteményese a várospolitikusok köre)
2. Környezeti-természeti,
társadalmi-gazdasági,
települési/térségi-táji
értékmenedzsment az örökségi, a potenciális és az identitás értékek kezelésére.
(Megtestesítője a polgármesteri hivatal vezérkara)
3. Parnerség a civilekkel, a vállalkozói
(városhálozat és agglomerációs háló)

szférával

és

a

térségi

településekkel

A stratégiai sarokpontok kölcsönösen egymást erősítik.
A kölcsönhatások eredményét kell érvényesíteni Zalaegerszeg integrált fejlesztés-rendezési
tervében
1-2. Az érték gazdálkodás feltételezi az érték menedzsmentet. A településpolitika és a
településmenedzsment csak agymást erősítve lehet eredményes. A menedzsmentet
támogató terveket (városfejlesztési koncepció, integrált városfejlesztési stratégia,
városrendezési terv stb.) a várospolitika-barát módon kell kidolgozni, hogy a
várospolitikai döntések megalapozását szolgálhassák. Értelemszerűen a várospolitikai
programokat is értelmeznie kell a menedzsmentnek, hogy a tervekbe átültethetők
legyenek.
1-3.

Környezeti-természeti,
társadalmi-gazdasági,
települési/térségi-táji
örökséggel
gazdálkodás kritériuma:
•
a civil élhetőség
•
a versenyszféra innovációjából képződő versenyképesség és
•
az önkormányzat által biztosítható fenntarthatóság, az élhetőség és
versenképesség egyensúlya.

2-3.

Környezeti-természeti,
társadalmi-gazdasági,
települési/térségi-táji
örökséggel
gazdálkodás teljeskörű örökség felfogását a parnerhálózati megközelítés tovább
szélesíti, egyetemessé teszi. Örökségnek számít ebben az értelemben nem csak az,
amit az államigazgatás annak elismer (kulturális örökség, természetvédelmi
„örökség”), hanem mindaz amit a civil, a vállalkozói és a partner települési közösségek
annak tartank. A paradigma váltás az örökségvédelem társadalmasítását biztosítja,
ami a rendszer hatékonyságát javítja.

A rendezési terv átdolgozásának kényszere és a várospolitika városfejlesztési-városrendezési
problémakezelése újfajta megközelítést tett szükségessé.
A tervező feladatát képezte a törvényekkel és rendeletekkel (Építési törvény, OTÉK stb.)
összhangban álló, az országos és a megyei tervekkel harmonizáló, a várospolitikai stratégiai
döntéseknek megfelelő
•
•

tervezési forgatókönyv (módszertani vázlat) összeállítása, a városfejlesztési
koncepció, az integrált városfejlesztési stratégia és a városrendezési terv egységbe
fogása, négy éves városmenedzsment megalapozása, és
a tervek kidolgozása (városfejlesztési koncepció és a városrendezési terv
kidolgozása, a rendezési terv négyéves karbantartása)

18.
Tervi szemléletváltás
A Zalaegerszegi stratégiai sarokpontok érvényesítése tervi szemléletváltást tesznek
szükségessé.
A várost vonzáskörzetére kell méretezni
Zalaegerszeg városközpontját a regionális középfokú vonzáskörzeti szerepkörből következő
térség népességére, mintegy 120-150 000 fő kiszolgálására kell méretezni
A város és vonzáskörzetének népessége a rendezés bázisa
A város és térsége népessége csökken, a terület felhasználást a népesség fogyásnak
megfelelően szűkíteni kell, a tájhasználatot takarékosan a népesség számhoz kell alakítani. A
népesség a rendezési terv „mértékét” adja.
Felhasználó barát terv kialakítása
A terv felépítés logikáját, a rendszer átláthatóságát, a tervezői részdöntések követhetőségét,
ellenőrizhetőségét, értelmezhetőségét biztosítani kell:
• a
fejlesztési,
rendezési
döntéseket
hozó,
határozatot,
rendeletet
alkotó
várospolitikának
• a tervet alkalmazó városmenedzsmentnek: a főépítésznek, az építés-hatóságnak, a
városi tervtanácsnak stb.
• a partneri környezetnek (civilszférának és vállalkozói szférának, a kistérség-, az
agglomeráció és a kisrégió településeinek)
• a piaci környezetnek (a befektetőknek)
Nyitott, rugalmas tervezési rendszer megalapozása
Integrált tervrendszer kialakítása, amely az eltérő funkciójú, az egymást követő tervek
összefogására alkalmas.
Tervezés-filozófia váltás
A ciklikus tervezés helyett folyamatkövetés, a várost érő kihívások, az önkormányzati
problémák, a civil, a vállalkozói, a gazdálkodói kérdések folyamatos megválaszolása, tervezői
partnerség. Ekkor a tervező a folyamat részesévé válik, a folyamatot moderátorként segíti.
Zalaegerszeg négy évre szóló megbízása ezt a filozófia váltást szorgalmazza, a permanens
tervezést készíti elő.

3.2. módszertani megalapozás
A várospolitikai stratégiai döntések, a törvénymódosítás és társadalmi elvárások indokolta
rendezési terv átdolgozást, új rendezési terv kialakítást módszertanilag előkészítettük.
Integrált fejlesztés-rendezés megalapozása
Az Építési törvény módosítás a településrendezési tervekhez fejlesztési koncepciókat rendelt.
Lényegében a tervi integrációt ír elő, melynek központja, bázisa a rendezési terv.
A stratégia rendszerbe-emelését Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat a város
rendezési tervének felülvizsgálatára és módosítására kiírt közbeszerzési pályázat elvárásai
indokolják (ld. Kiírás IV. cikkely 3.).
A kiírásnak megfelelő tervezési modellt az I/1. ábra szemlélteti. A kékkel aláfestett mezők a
törvényi/rendeleti úton szabályozott (1997. évi LXXVIII. törvény és módosítása 2006. évi L.
törvény /Étv/ és a 253/1997. (XII. 20.) /OTÉK/) fejlesztési koncepció, rendezési terv
felépítését, a kék nyilak az integrációs kötést jelölik. A világos-kék mezők és nyilak a
közbeszerzési kiírás IV. cikkely 5. pontjának megfelelő munkarészt szemléltetik. (Ezen kékkel
- világos- és sötét - kiemelt munkarészek elkészítésére vállalkozunk.)
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I/1. Ábra A stratégia, a fejlesztési koncepció és a rendezési terv integrációja
STRATÉGIA

KÖRNYEZETITERMÉSZETI,
TÁRSADALMIGAZDASÁGI
REGIONÁLISTELEPÜLÉSI
DOKTRÍNÁK

VÁROSPOLITIKAI
STRATÉGIAI

FEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓ

KÖRNYEZETI,
TERMÉSZETI
TÁRSADALMI,
GAZDASÁGI (PÉNZÜGYI)
SZABÁLYOZÁS

FEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓ

RENDEZÉSI TERV

VÁROSPOLITIKAI
STRUKTU-RÁLIS
POZÍCIONÁLÁS

STRUKTÚRATERV

PERMANENS TERV
A TERV FOLYAMATOS
FELÜL-VIZSGÁLATA,
MÓDOSÍTÁSA,
NAPRAKÉSZEN TARTÁS

SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS
HELYI ÉPÍTÉSI
SZABÁLYZAT

SZERKEZETI TERV

Dinamikus mező

Szabályozási mező

Statikus mező

A kiírás átfogó városmenedzsment megalapozást - mint igényszintet – vázol fel, ezért a
terveket kölcsönhatásaiban ábrázoltuk. Modellünk ebben a megközelítésben alkalmas lehet a
kiírásban körvonalazott új és új szempontok integrálására is. (Pl. a kiírás szellemében
Zalaegerszeg /euró/régiós stratégiai tervét is ki kell majd dolgozni. Ezért a város szerkezeti
tervét a Nyugat-dunántúli Régió és a szomszédos /magyar, osztrák, szlovén/ régiók
ismeretében /várospolitikai strukturális pozícionálás/, valamint a fejlesztések és hatásaik
mérlegelésével /struktúraterv/ kell átdolgozni).
A várospolitika érvényesülése a partneri- és a piaci környezetben
A várospolitika partneri- és piaci környezetben érvényesül (I/2. ábra). A várospolitika a
marketing, a tanítva-tanulás és a kommunikáció eszközeivel orientálja partneri- és piaci
környezetét. Kínálati piacon az önkormányzat határozza meg a feltételeket. Ebben az esetben
partnerségről és érdemi piacról nem beszélhetünk. A partneri kereslet/elvárás és a piaci
kereslet érvényesülése teszi a rendszert teljessé. A kereslet-kínálat egyensúlya biztosítja
ugyanis a fejlődést
• az érdemi önkormányzati-partneri kapcsolatok kialakulását
• az önkormányzat piaci pozícióit.
I/2. ábra A várospolitika érvényesülése a partneri- és a piaci környezetben

KÍNÁLATI PIAC

MARKETING
TANÍTVATANULÁS
KOMMUNIKÁCIÓ

VÁROSPOLITIKAI
MENEDZSMENT
ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZATI KÍNÁLAT

KERSLETI PIAC

VÁROSPOLITIKAI STRATÉGIA

PARTNETRI
KERESLET

PARTNERI KÖRNYEZET

PIACI KÖRNYEZET

MARKETING
TANÍTVATANULÁS
KOMMUNIKÁCIÓ
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A kettős integráció: fejlesztés-rendezés
Örökségkezelés a rendezési, örökségi forrás felhasználás a fejlesztési tervekben
A rendezési tervek az ország, a régió, a megye, a kistérségek, a települések környezetitermészeti, társadalmi-gazdasági, térségi-táji örökségét hivatottak kezelni. Ez az örökség
felfogás több mint a kulturális örökség. Magában hordozza a partnerek, a helyi társadalom és
gazdaság örökségét is. E- szerint örökség csak az, amit a helyi társadalmak és a gazdaság
szereplői is annak tartanak. A hivatali „örökség” felfogásnak (kulturális örökség, természet
védelem) így be kell épülnie a társadalmi elvárások közé. (A megközelítés az angolszász
természetvédelmi és örökségvédelmi filozófiából indul ki, amelynek értelmében csak az
védhető meg, amit a társadalom is meg akar védeni.)
A fejlesztés ebből a környezeti-természeti, társadalmi-gazdasági, térségi-táji örökségből
építkezik, forrásként használva fel a számára szükséges elemek. A fejlesztések utáni
„hagyaték” képezi az új örökséget, amellyel a következő fejlesztésekben gazdálkodhatunk. A
rendezés-fejlesztés-rendezés folyamatban örökségünkkel (rendezési tervek) és a
rendelkezésre
bocsátott
forrásokkal
(fejlesztési
koncepciók,
programok,
tervek)
gazdálkodunk. A terület-településrendezés ebben az oda-vissza csatolásban meghatározó
tényező, a források igénybevehetőségét hivatott szabályozni. Ezért elengedhetetlen a
fejlesztés-rendezés integrálása, mert nem nélkülözhető a fejlesztések örökségszempontú
szabályozása. Az integráció országos, regionális, megyei, kistérségi, települési érdek, mert a
fejlesztési potenciált az örökség hordozza (I/3. ábra.).I/3. ábra. Integrált fejlesztés-rendezés

modellje
VÁROSPOLITIKA
FEJLESZTÉS

RENDEZÉS
KÖRNYEZETI-TERMÉSZETI
TÁRSADALMI-GAZDASÁGI
TÉRSÉGI-TÁJI

ÖRÖKSÉG KEZELÉS

KÖRNYEZETI-TERMÉSZETI
TÁRSADALMI-GAZDASÁGI
TÉRSÉGI-TÁJI ÖRÖKSÉG MINT

FEJLESZTÉSI
FORRÁS

KÖRNYEZETI-TERMÉSZETI
TÁRSADALMI-GAZDASÁGI
TÉRSÉGI-TÁJI FEJLESZTÉS
HAGYATÉKA, MINT

KEZELENDŐ
ÚJ-ÖRÖKSÉG

VERSKENYKÉPESSÉG
VERSENY-SZFÉRA

ÉLHETŐSÉG
CIVIL-SZFÉRA

STRATÉGIA
AZ ÖRÖKSÉG-FORRÁS EGYENSÚLY FENNTARTHATÓSÁGA

A rendezési tervek örökség kezelésének és a fejlesztések forrásfelhasználásának egyensúlyát
– a fenntarthatóságot – a fejlesztés-rendezés integrációs stratégia biztosíthatja (ld. Integrált
városfejlesztési stratégia –továbbiakban IVS). Ezért az integrációval a fejlesztési stratégiák –
funkcióváltással - be kell, hogy épüljenek a rendezési tervekbe.
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Fejlesztés-rendezés stratégiai ellensúlyok és fékek
A fejlesztési stratégiák helyzetfeltárással (erősség, gyengeség) és pozícionálással, a külső
helyzet azonosításával (lehetőség, veszély) indítanak. A SWOT analízis a közgazdasági
szakirodalomból átvett módszer, amely a fejlesztési tervezés során bevált.
A rendezési tervekhez ugyancsak négymezős analízis készül javaslatunk szerint
• „örökségünk” kezelésére licenceket adunk, és védelmében korlátokat állítunk,
miközben
• a rendezési tervi környezet nyújtotta mozgásterek kihasználására, a
kényszerpályák figyelembevételére törekszünk.
A terület-településrendezés szemléletmódja csak úgy érvényesíthető, ha a módszereket
sikerül közelíteni egymáshoz. Ezért a SWOT-ra javasoljuk rá építeni a rendezés négymezős
elemzését (I/4. ábra).
I/4. ábra. A fejlesztés belső és külső forrásai,
valamint a rendezési tervi ellensúlyok és fékek
LICENCEK

MOZGÁSTEREK

KORLÁTOK
ERŐSSÉG

GYENGESÉG

LEHETŐSÉG

VESZÉLY
KÉNYSZERPÁLYÁK

A zöld mezők a rendezési örökségvédelem négymezős elemzését, a kék mezők a fejlesztés SWOT analízisét
jelölik.

A fejlesztés-rendezés módszertani egységesítése szerint
• a fejlesztési erősségek és gyengeségek ellensúlyát a rendezési licencek és korlátok
képezik (belső egyensúly), amíg
• a fejlesztési lehetőségek és veszélyek fékeként rendezési mozgásterek és
kényszerpályák jelennek meg (külső egyensúly).
A stratégiai irányok is átértelmezésre kerülnek. A fejlesztés-rendezés fenntarthatósági
stratégája
• az erősségek-licencek,
• a gyengeségek-korlátok,
• a lehetőségek-mozgásterek,
• a veszélyek- kényszerpályák
között tájékozódva keresi a kedvező utat.
A településfejlesztési koncepció kidolgozását megelőzően széles körű egyeztetést végeztünk
az önkormányzat közreműködésével. Az önkormányzat ennek a munkának a támogatására,
partneri együttműködésre kérte fel a városfejlesztésben –rendezésben érintetteket.

3.3. integrált fejlesztés-rendezés munkamenete
Az integrált fejlesztési-rendezési terv három dokumentációból áll össze:
• a városfejlesztési koncepcióból,
• az integrált városfejlesztési stratégiából és
• a városrendezési tervből
Megbízásunk a városfejlesztési koncepcióra és a városrendezési tervre terjed ki. Az integrált
városfejlesztési stratégia kidolgozása tervezési munkánkkal párhuzamosan folyik.
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Az integrált városfejlesztés, városrendezés
Az integráció bázisa a rendezési terv, ezért a fejlesztési koncepció szakaszolásánál a
rendezési módszertant követtük: az alátámasztó és a jóváhagyandó munkarészeket itt is
külön kezeltük.
Az integrált fejlesztési-rendezési terv első lépéseként a tervezési folyamatokat illesztettük.
Kidolgoztuk a két terv egyesítésének folyamatábráját (I/5. Ábra).
A városfejlesztési koncepció felépítése
A fejlesztési koncepció alátámasztó munkarészei
• a fejlesztési koncepció helyzetfeltárását is a rendezési terv szerkezeti
problémakezeléséhez
igazítottuk,
összhangban
a
közbeszerzési
kiírás
településszerkezeti vizsgálatra vonatkozó elvárásaival (ld. IV. cikkely 2.). Az így
kialakított rendszer a későbbiekben alkalmas lehet a struktúra terv összeállítására, az
egymásra rétegződő struktúrák hatáselemzésére.
• a rendezési tervek örökségvédelmi hatáselemzésével párhuzamba a fejlesztések
forráskezelési hatáselemzését állítottuk
A fejlesztési koncepcióalkotás logikájához igazodtunk
• a rendezési program összeállításánál az élhető-, a versenyképes- és a fenntartható
rend meghatározásánál, valamint
• a permanens tervi munkarész összeállításánál, közelítve a fejlesztések
dinamizmusához, biztosítva a terv folyamatos felülvizsgálatát, módosítását, a
rendezési terv naprakészen tartását (ld. IV. cikkely).
A városfejlesztési koncepció jóváhagyandó munkarésze
Zalaegerszeg városfejlesztési koncepciójának jóváhagyandó munkarészét városrendezési
tervhez közelítettük. Ennek érdekében megkülönböztettünk
• az offenzív (B)stratégiai irányt (fejlesztési megközelítés), amely városszerkezet–
formáló intézkedéseket tartalmaz
• az újrapozícionáló (A) és a felkészítő (C) stratégiai irányokat (fejlesztési
megközelítés), amelyek a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot
orientálják.
A városrendezési terv felépítése
Alátámasztó munkarész
Az alátámasztó munkarészek szakáganként az alábbi fejezeteket tartalmazzák.
Rendezési programalkotás
1. Rendezési program, szakági javaslatok
A városrendezési terv és a fejlesztési koncepció vizsgálati munkarésze egy ütemben készült.
Erre a vizsgálatra, majd fejlesztési programalkotásra épül a rendezési program, a szakági
javaslatok.
2. Rendezési program korrekciója a fejlesztési koncepció véleményeltéréseivel
A szakági programok kidolgozásánál a fejlesztési koncepcióhoz beérkező véleményeket
kiértékeltük, átvéve a koncepcióval összeegyeztethető államigazgatási, közmű-üzemeltetési
javaslatokat.
(A fejlesztési koncepció véleményezési dokumentációjára visszaérkező leveleket mellékeljük)
3. Rendezési tervek egymásra épülése, tervi folytonosság
A VÁTI által készített OÉSZ alapú terv, és a 2005-ben készült korszerűségi felülvizsgálat
képezi az OTÉK elvű rendezési tervünk előzményét. Az OÉSZ-OTÉK váltáson túlmutató
eltéréseket mutatjuk be, indokolva az eltérést.
4. Illeszkedés Zala megye rendezési tervébe
Zala megye rendezési tervéhez illeszkedést minden szakterület külön elemezte. A megyei
tervnek a város rendezési terve nem mond ellent.
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5. Meghatároztuk azokat a fejlesztési küszöböket, kritikus csomópontokat, amelyek a
fejlesztés gátját képezhetik, illetve amelyek a szintentartás, a visszafejlesztés alapját
képezhetik.
Hatáselemzések, vizsgálatok
1. Örökségvédelem
2. Biológiai
aktivitás
mérleg
(tájrendezés,
természetvédelem,
zöldfelületek
munkarészben)
3. Környezet értékelés (környezetvédelmi munkarészben)
4. Jogfolytonossági vizsgálat
A helyi építési szabályzatban bekövetkező változások nyomon követhetőségét
biztosítjuk azáltal, hogy a kiindulást képező (OÉSZ alapú) helyi építési szabályzat
módosításait kiemeltük (vastag betűvel szedtük).
Jóváhagyandó munkarész
• Szerkezeti terv
• Szabályozási terv
• Helyi építési szabályzat
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I/5. Ábra Integrált fejlesztés-rendezés folyamatábra
Várospolitikai stratégia
Városfejlesztés-politikai stratégia
A városfejlesztés kereteinek megteremtése
•
Újrapozícionálási stratégiai, lobby programok
•
Offenzív stratégia
•
Felkészítési stratégia

Városrendezés-politikai stratégia
OTÉK elvű rendezés
•
Szerkezeti terv
•
Szabályozási terv és
•
Helyi építési szabályzat

Integrált rendezés-fejlesztés
A fejlesztés dinamizmusának követése, a szerkezeti és a szabályozási tervek mellett, azok kiegészítésére felhasználóbarát,
a politikai-szféra és a civilszféra számára egyaránt értelmezhető permanens terv és struktúra terv bevezetése.
Városfejlesztési koncepció
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

Városrendezési terv
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
Integrált fejlesztés-rendezés helyzetfeltárás
Társadalmi , gazdasági helyzetfeltárás
Értékvédelem
Táj és zöldterület fejlesztés
Környezetvédelem
Közlekedés
Vízi és energia közművek
Hírközlés

Városfejlesztési helyzetelemzés
•
Erősség-gyengeség (SWOT saját pozíció)
Célfa (erősség kibontására), problémafa (gyengeség mérséklésére)
kidolgozása
Programalkotás
A fejlesztési programmal konform rendezési program összeállítása
• Élhető-rend (az önkormányzati és a nagytérségi fejlesztési
Tervi környezetbe (nagytérségi fejlesztési koncepciók, programok)
programok a településszerkezetben, a szabályozásban)
illesztés, a program OT elemzése
• Versenyképes-rend (a civil innovációs programok a
•
Lehetőség-veszély (tervi környezet) elemzés
településszerkezetben, a szabályozásban) csak az Integrált
Városfejlesztési Stratégia (IVS) jóváhagyása után kidolgozható
munkarész,
• Fenntartható-rend (az élhető és a versenyképes rend harmóniája)
Fejlesztési program alkotás

Hatáselemzések
A rendezési „örökség” felhasználást fejlesztési forrásaként a város
korábbi (VÁTI) tervének licencei és korlátai, illetve a nagytérségi tervek
által kijelölt mozgásterek és kényszerpályák szabályozzák.
Forráskezelési hatáselemzés
Környezeti-természeti, társadalmi-gazdasági, települési/térségi-táji
források fenntartható használata, forrás-gazdálkodás

Rendezési program tervelőzménybe illesztése
(helyzetfeltárási munkarészenként)
• Tervelőzményekhez (VÁTII terv és 2005 évi /AOD/ korszerűsítése)
• Nagytérségi rendezési tervhez
•
•
•
•

Hatáselemzések, vizsgálatok
Kulturális örökségvédelem
Környezet értékelés
Biológiai aktivitás mérleg
Jogfolytonossági vizsgálat

Struktúra terv és permanens terv összeállítása
A fejlesztési-rendezési integráció kiteljesítése
Permanens tervi koncepció összeállítása
Struktúraterv összeállítása
• Stabil/dinamikus tervelemekre bontás
•
a fejlesztési programok strukturális rendbe illesztése
• Tervelemek súlyozása (pl. élhetőségi, versenyképességi)
A terv folyamatos felülvizsgálata, módosítása, a rendezési terv
•
struktúrák kölcsönhatás elemzése
naprakészen tartása (Ld. közbeszerzési kiírás IV. cikkely 5. pont)
Integrált terv
Városfejlesztési koncepció
JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

Városrendezési terv
JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

Jövőkép és célpiramis
Városrendezési terv
Városfejlesztési koncepció
•
Szerkezeti terv
• Offenzív stratégia (városszerkezet–formáló programok)
•
Szabályozási terv
• Újrapozícionáló és felkészítő stratégiák (szabályozási tervet és helyi
•
Helyi építési szabályzat
építési szabályzatot orientáló fejlesztések)
A zölddel aláfestett (városfejlesztési koncepció) munkarészek jóváhagyásra kerültek. A sötétkékkel kiemelt
munkarészek kerülnek most kidolgozásra (kivétel a versenyképes- és a fenntartható rend, amelyre az IVS
kidolgozása után kerülhet sor), a világoskékkel jelzettek az elkövetkező négy évben.
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szakági munkarészek

1. városfejlesztés, fejlesztési területek
meghatározása
A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott városfejlesztési és területrendezési
szándékok egyrészt a közlekedési szerkezet módosítására, másrészt a területhasználat
mikéntjére vonatkoznak.

közlekedési struktúra változása
A közlekedési szerkezet elsősorban a város belső részének rendszerében hoz változásokat. A
jelenlegi terv már elemeiben foglalkozik rendszer módosításával, mely alapvetően a
vasúthálózat módosulásából, a Trieszt-Budapesti nemzetközi fővonal új nyomvonalra
helyezéséből adódik. A jelenlegi terv e gondolatainak továbbfejlesztését tartalmazza, mellyel
kapcsolatos stratégiai döntések a következők:
A város területét érintő vasúthálózat kelet-nyugat irányú eleme lesz a jövőben
meghatározó, a zalaegerszegi személyi pályaudvart e nemzetközi fővonal mentén kell
elhelyezni.
A Zalaszentiván-Rédics vonal és a jelenlegi vasútállomás szerepe a jövőben tovább fog
csökkenni, így e vonalnak a forgalmát át lehet helyezni a Páterdombtól keletre lévő
iparvágány nyomvonalára.
A vasúthálózat szerkezetének átstrukturálódása, a vasúti közlekedés nemzetközi szerepének
erősödése, helyi szerepének csökkenése, a vasutak nyomvonalának változtathatósága
lehetővé teszi a város közúti közlekedésszerkezetének módosítását e nyomvonalak
felhasználásával. A város keleti és nyugati oldalon kiegészülhet új városi főközlekedési
utakkal, melyek összessége belső körgyűrűt alakíthat ki. E körgyűrű kialakításával a jelenlegi
közlekedési struktúra alapvetően megváltozik. A jelenlegi struktúra öröksége annak a
keresztutcás struktúrának, melynek észak-dél iránya a Kossuth Lajos utca, Batthyány utca,
kelet-nyugat iránya pedig a Rákóczi út, Kazinczy tér, Balatoni út. Ez az alaprendszer
napjainkig csak nyugatról és délről tudott a körgyűrűs rendszer elemét képező utakkal
kiegészülni. A körgyűrűs rendszer teljessé válása lehetővé teszi a városközpont forgalom
csillapítását, bizonyos városközponti utcák, terek közúti forgalomból való kizárását, élhető
gyalogos városközpont megteremtését. A változások révén kialakuló új közlekedési szerkezet
új fejlesztési területeket tár fel, illetve a területek egy részét felértékeli, városszerkezetben
elfoglalt helyét megváltoztatja. A Zala-völgy irányába hátat mutató városkép a jövőben
megváltozhat, a Zala-völgynek, a vasútvonalnak háttal nekitolt aszimmetrikus városközpont
átalakulhat, az aszimmetriából adódó torzulások jelentős mértékben csökkenthetők. A
városközponthoz viszonylagos közelségben lévő, de a vasút által leszakított páterdombi
városrész közvetlen kapcsolódása a közlekedési struktúra változásával egyidejűleg
megtörténhet.

területhasználat változásai
A településfejlesztési koncepció alátámasztó munkarészében részletesen ismertetésre került a
fejlesztésre kijelölt és a tényleges fejlesztéssel érintett területek aránya. E vizsgálatból
egyértelműen látható, hogy a jelenlegi tervben meghatározott fejlesztési területek összessége
a város lakossági és gazdasági potenciájához képest túlzó. A fejlesztési területek
szükséglethez képest nagyobb arányú kijelölése területileg szétszóródó beruházásokat
eredményez. Nem tud teljesülni az 1997. évi Épített környezet alakításáról és védelméről
szóló LXXVIII. törvény 8. § (1) bekezdésében megfogalmazottak közül néhány követelmény,
azaz a településrendezési terveknek figyelembe kell venni a népesség tényleges demográfiai
fejlődését, a népesség lakásszükségletét, a területtel és a termőfölddel takarékos
gazdálkodást. A törvényi szakasz (2) bekezdése kimondja, „hogy a települések beépítésre
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szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra a település már
beépítésre kijelölt és igénybe vett területén belül nincs megfelelő terület”.
A törvényben megfogalmazott, a települések fejlesztésével, területhasználattal kapcsolatos
általános követelmények biztosítása érdekében szükségessé vált néhány korábban fejlesztési
területként kijelölt terület szabályozását megváltoztatni. A fejlesztési jogok, lehetőségek
megvonása szükségessé vált annak érdekében, hogy kompakt városszerkezet alakuljon ki, a
fejlesztési potenciák összegződjenek, általuk jól működtethető, fenntartható fejlesztés jöjjön
létre, ne alakuljanak ki szórvány jellegű beépítések. A városban megvalósuló fejlesztések
koncentrálása – akár lakó, akár gazdasági jellegű – érdeke a városnak, hiszen ezek a
területek városüzemeltetés szempontjából, így lesznek működtethetők, fejleszthetők vagy
fenntarthatók. Érdeke a fejlesztőknek, hiszen a szórvány jellegű fejlesztéssel ellentétben a
koncentráció révén magasabb komfortfokozatú, több szolgáltatással rendelkező értéktartó
lakó, vagy gazdasági területek jönnek létre. Ellenérdekelt e törekvésben az ingatlanfejlesztő
és ingatlanértékesítő, a fejlesztési lehetőséget megkapó ingatlan tulajdonosa. A település
jövőjét felelősen tervező, a jövőt meghatározó döntéseket felelősen meghozó
önkormányzatnak prioritásokat kell kijelölni és nem kérdéses, hogy előnyt kell élveznie egy
település jövője szempontjából a városi összérték, az egészséges településszerkezet és a
városüzemeltetés szempontjainak. A városrendezési tervekben ezen általános szempontokat
figyelembe véve a következő koncepcionális döntések születtek a terület-felhasználással
kapcsolatban:
- Új fejlesztési területek lettek kijelölve.
- Korábbi fejlesztési területeknek területhasználata, rendeltetése módosult a jelenlegi
tervhez képest, miután az eltelt idő más irányú fejlesztéseket tett indokolttá,
megvalósíthatóvá.
- Korábban kijelölt fejlesztési területek (pl. lakóterületen, gazdasági területen)
fejlesztési lehetőségének fenntartását indokolatlannak tartva a területeket a korábbi
terület-felhasználáshoz képest általános mezőgazdasági rendeltetésbe sorolta a terv.
- A korábban kijelölt fejlesztési területek fejlesztése a városszerkezetben elfoglalt
helyénél és táji, domborzati adottságánál fogva indokolt, de nem időszerű, így e
területek későbbi fejlesztési ütembe soroltak. Ezek a területek a településszerkezeti
tervben hosszú távú fejlesztési területként jelöltek, a területre részletes szabályozás
nem készül, fejlesztés e területeken csak a törvényben megfogalmazott feltételek
teljesülése esetén, azaz a megfelelő fejlesztési terület hiánya esetén valósulhat meg.
Erre vonatkozó döntést az önkormányzatnak kell meghozni és döntését követően kell
kidolgozni a részletes szabályozási tervet.
A város terület-felhasználásának a jelenleg hatályos szerkezeti és szabályozási tervhez és a
jelenleg beépített területhez viszonyított változásait négy térkép összegzi. A beépítésre szánt
területek, fejlesztési területek változás előtti és utáni (e tervet megelőző, jelenleg hatályos és
e terv szerinti) mennyiségének összehasonlítása a beépítésre szánt területek összességére,
ezt lebontva pedig a lakóterületekre és gazdasági területekre készült el. Az egyes
összehasonlítások eredményei a következők:
1. Lakóterületek (Vt-2)
A jelenleg hatályos terv szerint (változás előtti) beépítetlen, de fejlesztésre kijelölt terület
mennyisége a vizsgálati tervszakaszban megfogalmazottak szerint túlzó, a város várható
demográfiai alakulásával, a tényleges igényekkel nem arányos. A jóváhagyott koncepció
megfogalmazta a fejlesztési területek szükségességének mérlegelését, a területekkel való
takarékos bánást. Ugyancsak a tervezési program része volt az egyes területek
rendeltetésének a tényleges használathoz, illetve a terület városszerkezeti adottságainak
megfelelő rendeltetéséhez igazodó definiálása. Az említett két elv figyelembe vétele során
számos lakóterületi rendeltetés törlésre került. A törlés egyrészt a fejlesztési lehetőség
megszüntetését, másrészt lakóterületi rendeltetés helyett más rendeltetés meghatározását
jeleneti. A lakóterületi rendeltetés törlése az előzőek alapján 112,5 Ha nagyságú területen
történt, amely a jelenlegi terv szerinti lakóterület 10,4%-a.
Néhány helyen kisebb területeken új beépítésre szánt területeként lakóterület került
kijelölésre, mely nagysága 18,5 Ha. Az ilyen területek többsége a meglévő lakóterületek kis
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arányú terjeszkedése, néhány telek beépítésre szánt övezetbe sorolása. E területek
jellemzően falusias és kertvárosias (kis intenzitású) lakóterületek.
A harmadik fajta változás a jelenlegi terv szerint beépítésre szánt, de nem lakóterületi
rendeltetésű egységek lakóterületbe sorolása. Az ilyen jellegű változás főként a városközpont
tömbjeinél a korábbi vegyes övezetek esetében, a ma is beépített területeknél történt. A
rendeltetésmódosítás során lakóterületbe sorolt területek nagysága 66,9 Ha, a változás előtti
összes lakóterület arányában 6,2%.
Az előzőeket összegezve a lakóterületek nagysága 1083,7 Ha-ról 1056,6 Ha-ra csökken. A
csökkenés 2,5%.
2. Vegyes rendeltetésű területek (Vt-3)
A változás előtti állapothoz képest a terv jelentős mértékben tartalmaz vegyes rendeltetés
törlését. E törlés nagyobb része a korábban is beépítésre szánt területek
rendeltetésváltozásából adódott. A jelenleg hatályos terv hibája, hogy számos új fejlesztési
területet központi vegyes rendeltetésbe sorolt. E területek tényleges rendeltetése nem volt
ismert és ez az övezet gyakorlatilag minden funkciót képes volt befogadni. A törléssel érintett
terület nagysága 188,4 Ha, amely a korábban vegyes beépítésre szánt terület, 300,6 Ha
62,7%-a.
Jelentős mértékű, 73,5 Ha a korábban beépítésre szánt területből vegyes rendeltetésű
területbe sorolás. Ez a változás kisrészt a területek használatának módosulása miatt, de
nagyobb részt e rendeltetés a hatályos tervtől eltérő értelmezésből adódik.
3. Gazdasági területek (Vt-4)
A gazdasági rendeltetésű területek törlése számottevő. Ennek nagyobb részét a beépítésre
szánt terület csökkenése teszik ki. Az északi ipari park területén fejlesztési terület törléseként
számított egy nagyobb összefüggő terület, mely hosszú-távú fejlesztésként kijelölt, de a
jelenlegi terv nem szabályozza. A gazdasági rendeltetésű terület törlése 157,5 Ha-on történt,
amely a jelenleg hatályos tervben (változás előtt) szereplő 591,7 Ha összterülethez képest
26,6%.
4. Összesített beépítésre szánt terület (Vt-1)
A hatályos településrendezési tervben beépítésre szánt terület fejlesztési lehetőségének
törlése 204 Ha-t érint. Ez a csökkentés a beépítésre szánt terület 9,5 %-a. A tervben új
beépítésre szánt fejlesztési terület 59,6 Ha, amely elenyésző mennyiségű, a jelenleg
beépítésre szánt terület 2,8 %-a. Összességében a beépítésre szánt terület a jelenleg
hatályos tervhez képest csökkent 144,4 Ha területtel, amely a változási előtti állapothoz
képest 6,7 %. A beépítésre szánt terület nagysága összesen a terv szerint 2003 Ha.
Az összesítés során beépítésre szánt területek tartalmazzák a hosszú távon fejlesztési
területként
kijelölt
területeket,
mely
területekre
rendeltetésére
és
részletes
építésszabályozására vonatkozóan a terv javaslatot nem tesz.

Az összehasonlító terület-kimutatások során a beépítésre szánt terület a lakó, a gazdasági, a
vegyes, az üdülő és a különleges övezetek területének összessége. Ez az összesítés nem
tartalmazza a beépítésre szánt területek közötti beépítésre nem szánt területeket – az utakat,
vízrendezési területeket és zöldterületeket.
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A városfejlesztéssel, területhasználattal kapcsolatosan a településfejlesztési koncepció
elhatározásai konkrét, nagyobb területegységekre vonatkozóan a következő döntéseket
eredményezték:
1.
Kutasi, Hatházi, Körmendi és Északi elkerülő utak által határolt tömb, 0686/24 hrsz-ú terület.
Szabályozási terv e területen kertvárosias lakóterület rendeltetést szerepeltet, mely
rendeltetés végrehajtása érdekében a területen elvi és végleges telekalakítási terv készült, a
kialakított telkek ingatlan-nyilvántartási bejegyzése nem történt meg. A fenti hrsz-ú területtől
északra lévő 0686/17 hrsz-ú terület szintén kertvárosias lakóterület, északról és nyugatról
véderdősáv határolással. A tömb további részein gazdasági erdő, valamint központi vegyes
rendeltetésű területek helyezkednek el.
Családiházas lakótelkek kialakítását a terület ilyen célú közművesítését a tulajdonos nem
tartja gazdaságosnak.
A gazdasági rendeltetés indokolt a terület kitettsége, valamint a város területén a
kertvárosias lakóterületek túlzott fejlesztése okán. A tömb feltáró úthálózatának a jelenlegi
telekalakítás által tervezett belső úthálózat egy részét meg kell hagyni. A tömb teljes
területén egységes szabályozással gazdasági funkciót javasol a terv, mely gazdasági funkció
mellett lakások építése indokolatlan. Javasolt rendeltetés ennek megfelelően kereskedelmi,
szolgáltató, gazdasági terület.

2.
Andráshida keleti széle, a jelenlegi lakóterület és a Gébárti tó közötti területsáv, illetve a
Gébárti utcától délre lévő területek lakóterületek és különleges területek fejlesztési területe.
A jelenlegi szabályozás a Cserfa utcától keletre kisebb kertvárosias lakóterületet jelöl ki, míg
az Andráshida elkerülő út és a Gébárti tó között óriási léptékű kemping területeket határoz
meg.
A nagy területigényű kemping fejlesztési célkitűzés indokolatlan, a közlekedési területek
túldimenzionáltak. A Gébárti utcától délre lévő belterületi lakóterületi tömb tömbbelsőt feltáró
útjának kialakítása nem reális. A belterülettől keletre jelenlegi mezőgazdasági területeken
központi vegyes rendeltetést jelöl a jelenlegi terv, mely rendeltetés indokolatlan. Amennyiben
a fejlesztés itt megtartható, úgy legfeljebb kertvárosias lakóterület kialakítására irányulhat a
tervezett úthálózat felülvizsgálata mellett.

3.
Apátfa északi része a régi és az új 76-os út csomópontjában lévő, a temetőtől keletre lévő
háromszög alakú terület, valamint a régi 76-os úttól délre lévő 653/2-6 és 653/13 hrsz-ú
telkek rendeltetése.
Az említett területeken a szabályozási terv véderdő kialakítását rendeli el és déli irányba
szélesíti az egykori 76-os főközlekedési út területét.
A csomópontban lévő háromszög alakú terület árok területével szabdalt morfológiailag
mozgalmas terület, mely felhagyott útalapot, rendezetlen maradványterületeket tartalmaz.
Véderdő kialakítása irreális elképzelés. Az egykori 76-os úttól délre lévő belterülethez
csatlakozó telkek úttal körbehatárolt lakóterületi tömb része. A magántulajdonú területeken
ilyen jellegű véderdőfolt kialakítását nem látom reálisnak.
A csomópontban visszamaradt háromszög alakú terület részben vízrendezési, részben
véderdő területként szabályozható. A korábbi 76-os úttól délre lévő tömböt egységes
rendeltetéssel lakóterületi tömbként javasolt szabályozni. A korábbi 76-os út mentén a
közművek jelenleg nincsenek kiépítve, de a kiépítésük megoldható, az út északi oldalán
várható fejlesztés révén megvalósul.

4.
Ságod – lakóterület észak-keleti fejlesztési területe.
A jelenlegi szabályozási terv a ságodi lakóterület észak-keleti részén az elkerülő út és a
ságodi utca közötti területen jelentős mennyiségű új falusias lakóterületet, fejlesztési területet
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jelöl ki. A tervezett fejlesztés részben a belterületi telkek keleti irányú feltárásával,
beépítésével, részben külterületi mezőgazdasági területek hasznosításával alakulnak ki.
A városrészben számos helyen találhatók megkezdett fejlesztési területek, fejlesztésben
megindított utcaszakaszok, melyeknek a folytonossá tétele, befejezettsége szükséges hogy
kompakt városszerkezet alakuljon ki. Új fejlesztési területek megindítását e területek
rendelkezésre állása mellett nem javaslom, így a korábban lakóterületként szabályozott
területek fejleszthetőségét célszerű időben korlátozni.
Az előzőekben leírt területre a fejlesztési időbeni korlátozását hosszú távú fejlesztési ütem
definiálásával javaslom megtenni, mely hosszú távú fejlesztési ütem az önkormányzat
döntése alapján akkor indítható el, ha a városrészben a lakóterületi fejlesztési területek
elfogytak. E terület részletes szabályozására e tervmódosítás keretében nem kerül sor.

5.
A Gébárti üdülőterületen az Aquacity-től délre és keletre lévő területek jelenlegi rendeltetése
– üdülőházas üdülőterület, különleges sportterület, több fajta zöldterület, valamint nagy
kiterjedésű parkoló területek – részletes fejlesztési program nélkül szabályozott
rendeltetések. A jelenlegi tervben szereplő szabályozás mögött fejlesztési szándék nincs. A
tervben megfogalmazott funkciónak nincs realitása. A jelenlegi szabályozás egy oldalról nagy
valószínűséggel nem megvalósítható fejlesztést tükröz, másik oldalról félő, hogy a
szabályozás által lehetővé tett és megkezdett fejlesztések egy későbbi fejlesztésnek, vagy
területhasználatnak gátját képezik.
Stratégiai elemek, főbb közlekedési szerkezet pontos meghatározása mellett a terület
fejlesztését átmenetileg blokkolni szükséges. Változtatási tilalmat kell elrendelni annak
érdekében, hogy a terület fejlesztési programjának megfogalmazását követően az új
szabályozásnak megfelelő területhasználat létrejöhessen.

6.
Új köztemetőtől nyugatra lévő gazdasági terület, ahol a jelenlegi szabályozás a Gébárti –
Kiserdei úttól északra lévő, az új köztemetőtől nyugatra lévő iparterület további északi irányú
fejlesztését jelöli ki a feltáró út mindkét oldalán.
A város számos helyen rendelkezik gazdasági fejlesztési területtel olya mennyiségben, melyre
összességében várhatóan nem lesz szükség. (A fejlesztési koncepcióhoz kapcsolt vizsgálati
anyag nagyságrendileg tartalmazza a kijelölt, de be nem épített fejlesztési területek
nagyságát %-os arányát.) A szétszórt több ponton megvalósuló fejlesztések esetén az egyes
fejlesztési területek kisebb arányban hasznosulnak, a fejlesztés szétszórttá, szórványossá
válik. A gazdasági fejlesztéseket célszerű kevesebb számú fejlesztési területre irányítani,
koncentrálni.
A jelenleg már kijelölt, de közmű és útépítéssel nem előkészített északi tömbök fejlesztését a
terv törli. A gazdasági területek fejlesztésének koncentrálása, a termőföldek védelme
érdekében e gazdasági területeket általános mezőgazdasági rendeltetésbe sorolta a terv,
mely területhasználat lehetőséget ad hosszú távon a változtatásra, de rövid távon a jelenlegi
használatnak megfelelő mezőgazdasági művelés történhet.

7.
Az északi elkerülő úttól északra a Hatházi és Kutasi út közötti területsávban jelentős mérető
gazdasági terület található.
Az elkerülő úttól északra lévő terület kereskedelmi gazdasági rendeltetésű terület, mely
feltárható a Hatházi és a Kutasi út irányából.
A gazdasági területek túlzott fejlesztése dekoncentrációt eredményez az egyes
területhasznosítások alacsony hatékonyságával.
A terület fejlesztésének törlése az elkerülő úttól északra lévő területen szükséges a fejlesztési
potenciál koncentrálása és a termőföldek védelme érdekében.

8.
Ságodi fennsík – Neszele, Zala folyó, Kaszaháza és Gébárti út által határolt terület. A Ságodi
utca keleti oldala.

30.
A jelenlegi terv a területet részletesen szabályozza. A ságodi utca keleti oldalán a szabályozási
terv településközpont vegyes rendeltetést határoz meg.
Látható, hogy a város területein összességében, így ezen a területen is a lakóterületi
fejlesztések túlzóak. A ságodi utca keleti oldalán a valós területhasználat kertvárosias
lakóterület, mely rendeltetést célszerű megtartani és nem engedni egyéb funkciókkal a
területhasználat módosulását.
A Ságodi fennsík területén, annak az északi részén célszerű a jelenlegi szabályozás átmeneti
vagy végleges törlése. Időt kell hagyni arra vonatkozóan, hogy tisztázódjon e fejlesztési
területen a fejlesztés nagyságrendje, intenzitása. A terület északi részén így átmenetileg
változtatási tilalmat célszerű meghatározni azzal, hogy részletes szabályozás készüljön a
jövőben meghatározható várospolitikai elhatározásoknak megfelelően. A terv szerinti
úthálózat a fejlesztés szakaszolását lehetővé teszi. A jelenlegi tervben szabályozott
területrészen a kisvárosias lakóterület rendeltetést módosítani szükséges úgy, hogy a
területen alacsonyabb intenzitású lakóterületi fejlesztés jöjjön létre. Olyan kertvárosias
lakóterület legyen kijelölve, ahol a négy-hat lakásos társas lakóépületek villaszerűen,
szabadon állóan kertvárosias jelleggel helyezhetők el.
A Ságodi utca keleti oldalán a településközpont vegyes rendeltetés helyett a jelenlegi
hasznosításnak megfelelően kertvárosias lakóterület övezet került kijelölésre.

9.
Egervári út keleti oldalán az egykori mesterséges megtermékenyítő környezete. A
mesterséges megtermékenyítő (major) területétől észak-keletre a jelenlegi rét területek
kereskedelmi gazdasági övezetként szabályozottak.
A major területektől északra észak-keletre lévő rét művelésű területek gazdasági területbe
sorolása indokolatlan, a terület teljes közművesítettsége ennek megfelelően nem biztosított. A
mezőgazdasági területek más célú hasznosítása itt nem indokolt, mivel a város más részein
bőséggel áll rendelkezésre gazdasági fejlesztési terület.
A gazdasági fejlesztések potenciáját nem szabad engedni szétszóródni, hanem koncentráltan
az egyes ipari területekre kell irányítani. Az említett területet általános mezőgazdasági
területbe kell átsorolni.

10.
Pózva városrész elkerülő út és vasút közötti terület, Vasút utca környéke.
A terület gazdasági területként kijelölt, meghatározva annak belső úthálózatát.
A terület részben Natura területként érintett, részben ivóvíz kutakkal és azok
védőtávolságaival lefedett. A terület jelenlegi hasznosítása mezőgazdasági. A gazdasági
funkció kialakítása a jelenlegi igények ismeretében nem indokolt, hiszen a város területén
számos gazdasági terület áll rendelkezésre, mely területeken a fejlesztések koncentrálása
szükséges lenne.
A gazdasági területként kijelölt területeket általános mezőgazdasági területbe kell sorolni.

11.
Csács városrész északi vége, a Csácsi utca északi végén a belterülettől északra lévő
külterületek.
A Csácsi utca északi végének külterületi folytatásától északra lévő, a történelmi városrészhez
képest mélyen a Zala völgyében fekvő területek, illetve az északi domboldal kertvárosias
lakóterületbe sorolt, jóllehet e terület soha nem volt beépített, közművesítettsége
megoldatlan, tájilag a Zala völgy része.
A lakóterületbe sorolás indokolatlan a táji elhelyezkedés, a közművesítettség hiánya miatt,
valamint annak tudatában, hogy a város számos részén nagy mennyiségben lett kijelölve
beépítésre szánt, de tényleges fejlesztéssel nem rendelkező lakóterület.
A terület általános mezőgazdasági övezetbe sorolt.

12.
Bozsok városrész Bozsoki utcától keletre a kialakult lakótelkek fölötti meredek domboldal.
Hrsz: 1020/1

31.

Az észak-dél irányú területsávon a területsáv közepén 12 m szabályozási szélességű utcával
lakóterület, oldalhatáron álló beépítéssel.
A terület beépítése tájilag nem kívánatos. A területsáv meredek domboldal, ahol az út két
oldalán a szintkülönbség több helyen 2,5 m körüli. A domboldal kelet-nyugat irányú lejtése
20%-os. Ilyen meredek domboldalon oldalhatáron álló beépítés nem hozható létre a
szomszédos ingatlanok területének sérelme nélkül. A tervezett feltáró úttól nyugatra, lefele
lévő terület csapadékvizei a meredek és beépítés esetén jelentős mértékben burkolt
felületekről az alatta lévő telkekre érkeznek.
A terület beépítésre szánt területből általános mezőgazdasági területbe sorolt.

13.
Botfa Várberki utca és Válicka patak közötti falusias lakóterület.
A szabályozási terv e területsávon falusias lakóterület rendeltetést, illetve a jelenlegi
sporttelep területén sport célú különleges területet jelöl ki.
A Várberki utca és a Válicka közötti terület mélyen fekvő rét terület, mely beépített terület
soha nem volt és beépítése is csak az út menti területek feltöltésével lenne megvalósítható. A
területen, annak út menti részén egy szennyvízátemelő létesült, melynek védőtávolsága
környezetének beépítését nem teszi lehetővé.
A beépítésre szánt terület falusias lakóterület törlése, helyette a jelenlegi használatnak
megfelelő általános mezőgazdasági terület szabályozása.

14.
Botfa városrész Avashegyi utca felső észak-keleti része, a jelenlegi szabályozás szerint
falusias lakóterület.
A jelenlegi belterületet a szabályozási terv falusias lakóterületként jelölte ki, ugyanakkor nem
rendelkezett arról, hogy a nagy mélységű telkek mely területrésze építhető be, azaz nem
jelölt építési sávot. Az Avashegyi utca északi végében a 14131 hrsz-ú telek megosztásával a
falutesthez közvetlenül nem kapcsolódóan 22 db új építési telket alakítottak ki, a telkeket
feltáró utat úgy alakították ki, hogy az út a szabályozási tervben nem szerepelt. Az itt
esetlegesen létrejövő fejlesztés nagyon rossz morfológiai viszonyok között, kereszt irányban
lejtő útra felfűzve, a településrészhez beépítetlen területekhez kapcsolódva jönne létre. Félő,
hogy ez az ingatlanfejlesztés mögött nincs valós és ilyen mennyiségű építési igény, egy-egy
telek beépítésével szórvány fejlesztés jön létre, mely nem alkot a már beépített részekkel
kompakt, zárt településszerkezetet.
A terv e terület hosszú távú fejlesztési lehetőségét ütemezte elő, azaz beépítése csak abban
az esetben történhet meg, ha a településrészen az ilyen rendeltetésű fejlesztési területek már
elfogytak. A területre részletes szabályozás nem vonatkozik, melyet az önkormányzatnak a
fejlesztésre vonatkozó döntését követően kell elkészíteni.

15.
Andráshida Andráshidai híd déli hídfőtől dél-nyugatra lévő terület, melynek nyugati határa az
588 hrsz-ú vorhotai árok.
Jelenlegi szabályozás szerint a vasút, az árok és a közút által határolt terület gazdasági
terület.
A terület Natura 2000 védettség alá tartozik, melynek északi része, az 585/16 hrsz-ú terület
erdő. A terület hasznosíthatóságát, közlekedési kapcsolatát befolyásolja a körmendi út vasúti
felüljáró és új Zala híd nyomvonala és magassági vonalvezetése.
A korábbi tervben szereplő fejlesztési lehetőség megvonása szükséges a terület a Natura
2000 országos természeti védettség alá tartozik, így rendeltetése a jelenleginek megfelelő
általános mezőgazdasági terület, illetve egy részein erdőterület.

16.
Vorhota városrész a hűtőház és a malomipartól délre lévő északi domboldal.

32.
A 2006. év végén történt szabályozási terv módosítás alapján beépítésre szánt övezetbe,
kertvárosias lakóterület övezetbe került.
A meglévő ipari gazdasági területek és a lakóterület környezetvédelem szempontjából
szerencsétlen szomszédság. A lakóterületi szomszédság miatt a gazdasági területeket
környezetvédelmi előírások (zajvédelem, levegőtisztaság védelem) korlátozzák. A
lakóterületeket a meglévő ipari területek használatukban károsan befolyásolják. A környezeti
konfliktus kezelésére a lakövezet és a gazdasági (ipari) övezet között védőterület kialakítása
indokolt. A védőövezet kialakítása indokolt azért is, mivel a tervezett lakóterület magasságilag
a gazdasági terület felett helyezkedik el, mely zajterhelés szempontjából kedvezőtlen pozíció.
Zajvédelmi szempontból a védőövezetet 100m-es szélességben indokolt kialakítani. Hasonló
konfliktus adódott Zalaegerszegen az EG, az egykori Tungsram gyár lakóterületi
körbeépítésével.
A jelenlegi terv módosítása szükséges úgy, hogy a gazdasági területek déli szomszédságában
lévő területsávját véderdőként kell kijelölni. A terv módosítása feltétlenül szükséges, hiszen a
jelenlegi terv nem a terület leendő lakói ellen hoz döntéseket, a jelenlegi szabályozás pusztán
a területtulajdonosok, az ingatlanértékesítők érdekeit szolgálja.

17.
Laktanya területe.
Az egykori laktanya területe három rendeltetési egységből áll. A főiskola által jelenleg is
használt keleti része különleges terület, a középső és északi része központi vegyes terület,
míg a dél-nyugati része erdőterület.
A laktanya területének sorsa nem dőlt el, konkrét fejlesztési programmal nem rendelkezik, így
a terület szabályozását jelen időpontban nem tartjuk indokoltnak.
A területre vonatkozóan a főiskola területének kivételével változtatási tilalmat és a
későbbiekben szabályozási terv készítését kell elrendelni. A változtatási tilalmat szükségesnek
tartom az Ebergényi utca déli oldalának beépítetlen részén is annak érdekében, hogy a terület
a későbbiekben nagyobb volumenű, összefüggő területet igénylő fejlesztés számára alkalmas
legyen, kisebb beruházások ne képezzék gátját egy egészséges településszerkezet és
területhasználat kialakításának.

18.
Bazita városrész déli vége a Toposházi utca torkolatával és a temetővel szemközti területek.
Falusias lakóterületként kijelölt terület.
A terület az úthoz képest meredeken lejt nyugati irányba. A terület soha nem volt beépített
terület, domborzata beépítésre kevésbé alkalmas, tájépítészeti szempontból indokolatlan.
A beépítésre szánt övezet helyett beépítésre nem szánt terület, általános mezőgazdasági
terület szabályozása.

19.
Vágóhíd utca, Rákóczi utca, Jákum utca és a jelenlegi vasút által határolt tömb.
A tömb déli és keleti határa beállt terület, míg az egykori üzemi területek, telephelyek és a
sportpálya területe a következő időszak intenzív fejlesztési területe.
A közlekedési koncepcióból következik az Arany János utca északi irányú átkötésének
szükségessége, ugyanakkor a fejlesztéssel kapcsolatosan egyéb információnk jelenleg nem áll
rendelkezésre, bizonytalan a sportpálya jövőbeni sorsa.
Az Arany János utca északi irányú folytatása a szabályozási tervbe rögzítésre kerül, a tőle
nyugatra lévő fejlesztési területek szabályozása a jelenleginek megfelelően központi vegyes
rendeltetéssel történik. A Kert utca nyugati végének északi irányú kikötése szükségtelen. Az
Arany János utca északi folytatásával kiszabályozott úttól keletre a sportpályával kapcsolatos
döntésig változtatási tilalmat rendelünk el későbbi ütemben történő szabályozás értelmében.

20.
Besenyő városrész Hegyi úttól délre a Besenyő utca és az árok közötti terület.
A temető és templom dombja alatti beépítetlen domboldal kertvárosi lakóterületként
szabályozott.

33.
A dombtető nyugati oldala soha nem volt beépített terület, a városrésznek sajátságos
sziluettje ez a dél-nyugat irányából történő dombtető a temetővel és a templommal.
Az említett terület beépítésre szánt övezetből történő törlése, általános mezőgazdasági
területként történő szabályozása szerepel a tervben.

21.
Vorhota városrész belterületének dél-nyugati szélén a Völgyi utca mellet található 0475/1
hrsz-ú külterületi meredeken lejtő északi domboldal a jelenlegi szabályozási terv szerint
beépítésre szánt terület kertvárosi lakóterület. A Völgyi utca beépítésének déli irányú
folytatása, az említett nagyméretű északi domboldal kertvárosias lakóterületbe sorolása teljes
mértékben indokolatlan, lakhatás szempontjából alkalmatlan fejlesztést eredményez. A
szituáció hasonlatos a szomszédos Teskánd községben megvalósult, beépített északi
domboldallal, az Aquamarin lakóparkkal, mely sem tájolási, sem tájképi, sem
településszerkezeti szempontból nem megfelelő, nem fenntartható fejlesztés.
A terület beépítésre szánt övezetből törlését, a jelenlegi használatnak megfelelően általános
mezőgazdasági övezetbe sorolását tartalmazza a terv.
Rajzjegyzék:
VT-1 Beépítésre szánt területek területváltozása
VT-2 Lakóterületek területváltozása
VT-3 Vegyes rendeltetésű területek területváltozása
VT-4 Gazdasági területek területváltozása

34.

szakági munkarészek

2. tájrendezés, természetvédelem,
természetvédelem, zöldfelületek
2.1. helyzetfeltárás
ZALAEGERSZEG TÁJI-, TÁJKÉPI JELLEMZŐI
Zalaegerszeg természeti, tájképi és zöldfelületi jellemzőit három szinten vizsgáljuk:
z Fizikai/domborzati
z Biológiai/növényzeti
z Társadalmi/épített
Domborzati tájmotívumok
Zalaegerszeg városa a kezdetekkor a Zala völgyébe települt, de a terjeszkedés és a környező
falvak hozzácsatolásai során közigazgatási területe a déli dombkoszorúra és az északi
fennsíkra is kiterjedt. A Zala széles nyugat-keleti völgye választóvonalat képez a két
morfológiailag elkülönülő domborzati rész között. A város központi részét is magában foglaló
déli oldalt erősen tagolt felszín, szűk völgyeket közrefogó, a folyó felé sugarasan futó
meredek dombvonulatok jellemzik. Nyugaton a Gógánhegy, az Öreghegy és az Egerszeghegy,
délen a Jánkahegy, a Lukahegy és a Gévahegy, keleten a Henye-, Kisfaludi-, Csácsi
dombláncolat keretezi a várost.
A Zala északi oldalán a Kemeneshát húzódik. A szemközti parttal ellentétben szélesen elnyúló
dombhátak, észak-déli lefutású patakvölgyekkel kevéssé tagolt domborzat jellemzi.
A domborzati tájmotívumokat a TZ/V-1 rajz mutatja be
Biológiai motívumok
Elsődleges biológiai motívumok
A változatos felszínt sokrétű társulások népesítik be. A Zala és a Válicka völgyét nyílt ligetes
gyepek borítják. Míg a Zala mente a város területén erősen szabályozott és urbanizált jelleget
mutat, addig a Válicka-völgy megkapó szépségű kevéssé befolyásolt természeti terület
kiterjedt égerligetekkel. A Zala völgyben található a Falumúzeum és a biológiai oktatókert.
Említésre méltók még a Pózva menti bányatavak, melyek a felhagyást követően értékes vízivízparti élőhellyé váltak.
A Válickától keletre fekvő Csácsbozsok és Botfa környéke még őrzi a hagyományos
tájszerkezetet: erdő és szőlőművelés egymásmellettisége a jellemző. Az erdőkben sajnos
nagy az akácosok aránya, de jó állapotú tölgyeseket, bükkösöket is találunk.
A Válickától nyugatra, a város déli peremén fekszik az Alsóerdő. Zalaegerszeg legértékesebb
erdeje, közkedvelt kirándulóhely. Fő állományalkotója a kocsányos tölgy, elegyfaként juharok
és különböző fenyőfélék jellemzőek.
A környező területekre szántóföldi művelés és gyümölcstermesztés, szőlőgazdálkodás a
jellemző. A meredek domboldalak tövében a patakot kísérve erdősávok húzódnak.
A Zalától északra fekvő területeket szántóföldi művelés jellemzi. A táblákat csak a patakok
menti gyepterületek osztják meg. Két nagyobb kiterjedésű erdő is található itt: a
Szentmártoni és a Felső erdő.
A város központi részének legkiterjedtebb zöldfelülete a parkerdő a maga 83 hektáros
kiterjedésével. Jelentős zöldfelületek még a Dózsa-, és Béke-liget, a Vizsla park és a Május 1.
liget. A volt laktanya területének ugyancsak jelentős hányadát borítja erdő illetve zöldterület.
A Gébárti tó a környező közparkkal a település északi felének egyetlen jelentős közösségi
zöldfelülete.

35.

Másodlagos biológiai motívumok
A város zöldfelületi hálójában másodlagos jelentőséggel bírnak a kis kiterjedésű, nagy burkolt
felületi hányaddal bíró városi terek, illetve a város fasorai. Ide sorolható a Csány László tér, a
Kossuth Lajos tér, a Városháza előtti tér, a Dísz tér, az Európa tér, a Rendőrkapitányság előtti
tér, a Centrum tér, a Kosztolányi tér, valamint a Kovács Károly tér. A kiemelt jelentőségű
fasorok között említhetjük a Platán sort, a Zrínyi-, a Landorhegyi-, és a Bíró Márton utcai
platánsort.
Társadalmi motívumok
Elsődleges társadalmi motívumok
Zalaegerszeg központja sűrű beépítésű városias jellegű amit azonban ujjszerűen tagolnak a
Gévahegy, a Jánkahegy és a Becsalihegy gyümölcsöskertes, hétvégi házas vonulatai. A csatolt
falvak többnyire még őrzik a hagyományos településszerkezetet. Jellegzetes zalai vonás a
gerincen futó út menti beépítés és a meredek domboldalak szalagparcellákra való tagolódása,
kertes művelése. A völgyben 0,5-1 ha táblaméretű szántóföldek a jellemzőek, a patakot
galérianövényzet kíséri.
A város közigazgatási területét kettévágó Zala szabályozott mederben halad, csak helyenként
lelhetők fel a nyomai az egykori meanderező nyomvonalnak. A város iparterületének egy
része a folyópartra települt, és a Szombathely-Zalalövői vasúti szárny is itt halad keresztül. Az
északi településrész domborzati viszonyai szélesebb, többutcás településszerkezetet és a nagy
táblás mezőgazdasági művelést tett lehetővé. A terület ettől lényegesen kopárabb,
egyhangúbb, mint a túlparti rész.
Másodlagos társadalmi motívumok
A Gébárti tó és a környező parkfelület az északi városrész legjelentősebb rekreációs területe.
Eldugott fekvéséből adódóan azonban nem tekinthető hangsúlyos tájelemnek. A tóhoz
kapcsolódó aquapark létesítményei már messziről felhívják magukra a figyelmet.
A Zala völgy pózvai bányatavain kialakult ökoszisztéma tovább színesítik a folyó ártér amúgy
is színes élővilágát. Az eredendően káros beavatkozás így bizonyos szempontból értéknövelő
tényezővé vált, bár ez a tény semmit sem csökkent a tórendszer tájidegen megjelenésén.
A TV-torony, mint minden ehhez hasonló léptékű építmény, hangsúlyos elemeivé, mintegy
szimbólumai, jelzőkövei lesznek a tájnak. Objektív megítélését a megszokás és a
szükségszerűség okán nehéz elvégezni.
A biológiai és társadalmi tájmotívumokat a TZ/V-2 rajz szemlélteti
TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK
A természetvédelmi területeket a TZ/V-3 rajz mutatja be
Natura 2000
Zalaegerszeg területét kettémetsző Zala-völgy jelentős része Natura 2000 terület. Bár a
folyószabályozás és az árvízvédelmi töltés megépítése sokat ártott, a völgy nagy része még
mindig természetközeli állapotban van, értékes társulások otthona. Az állapot fenntartásához
évente kétszeri kaszálásra volna szükség, ellenkező esetben megindul a beerdősödés.
Jelentősebb növényfajai a kockásliliom, a gólyahír, a réti legyezőfű, a szibériai nőszirom, a
buglyos szegfű vagy az agárkosbor. A szennyvíztelep mellett gyönyörű maradvány égeres
található. Az állatok közül a jégmadarat, a fehér gólyát, a héját és az imádkozó sáskát
emelnénk ki.
Országos ökológiai hálózat területe
Az országos ökológiai hálózat területe több helyen belemetsz Zalaegerszeg közigazgatási
területébe. A Zala-, a Válicka- és a Pálosfai patak völgye, az Alsó-erdő, valamint a 76-os út és
Botfa közötti erdők mind kiemelt jelentőségű élőhelyként szerepelnek az országos és a
megyei területrendezési tervben.
Helyi védelem alatt álló területek
Helyi természetvédelem oltalma alatt állnak: Deák tér, Dózsa liget, Göcsej vendéglő kertje,
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Biológiai oktatókert, Azáleás-völgy, Aranyoslápi forrás, Hársfa az olai temetőben, Hársfák az
olai vasútállomáson, Szenterzsébethegyi szelídgesztenye. Védettek továbbá a város híres
platánsorai is: a Platán sor egyedei, Landorhegy utcai platánok, Bíró Márton utcai platánok és
a Zrínyi utcai platánok.
TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETEK ÉS ERDŐK
Zalaegerszeg országos szinten előkelő helyen áll az egy főre jutó zöldfelületek méretét
tekintve (20 m2/fő). A város zöldfelületi rendszerét a következő tagolásban vizsgáltuk:
-város környéki természeti területek
-városi parkok és fasorok
-időszakosan zárt, vagy belépti díjas kertek
-nagy zöldfelületi hányadú, intenzíven parkosított lakóterületek
A települési zöldfelületeket és erdőket a TZ/V-4 rajz ábrázolja
Város környéki természeti területek
A Zala-völgy táji értékekben igen gazdag területe a városi zöldfelület fejlesztés első számú
bázisa lehetne. A vízszint emelésével, holtág-revitalizációval a folyót a városi élet részévé
lehetne tenni. Itt fekszik a helyi védelem alatt álló biológiai oktatókert, mely jelenleg főleg a
közeli iskola diákjainak pihenőhelyeként funkcionál.
A Válicka-völgy és a Pálosfai -patak völgye délutáni, hétvégi szabadidős programok színtere
lehetne, a természetvédelemmel együttműködésben történő fejlesztést követően.
Az alsó erdő 240 ha kiterjedésű fajgazdag társulása hétvégi kirándulások első számú
célpontja. A gyalogtúrák ideális pihenőhelye az Aranyoslápi forrás tisztása, mely helyi
védelem alatt áll. Az azáleás völgy ugyanakkor idegenforgalmi vonzerőt is jelent a város
számára.
A Csácsi erdő és a csácsbozsoki arborétum az Alsó erdőhöz hasonló funkciójú terület.
Jelentőségét talán csak a központtól való távolabbi elhelyezkedése csökkenti.
Városi parkok
A Gébárti tó az északi városrész legjelentősebb zöldfelülete, közkedvelt pihenőhely. A mellé
települt Aquapark idegenforgalmi jelentősége magas.
A 60-as években telepített parkerdő a központ legnagyobb kiterjedésű parkja. A telepített fák
fajtaválasztéka alacsony és főleg tájidegen fajokból áll, de a természet az idők folyamán
betelepült a művi erdőbe és az aljnövényzetben helyenként igen értékes társulások alakultak
ki.
Az Ifjúsági park vagy más néven Vizsla park és a Május 1. liget a centrum hagyományos
értelemben vett legnagyobb közparkja. A vizsla rét tágas, nyílt térszerkezetével ellentétben a
Május 1. liget zárt, árnyas jellegű. Mindkét park a környező lakóterületek közkedvelt pihenő-,
és gyülekezőhelye.
A Dózsa- és a Béke-liget a város legöregebb közparkjai, jelentőségük nem annyira
méretükben, mint inkább az ott található idős faállományban rejlik. A Dózsa-liget elsősorban
áthaladó gyalogos forgalom színtere a környező magas forgalmú utak miatt. A Béke-liget
ezzel szemben csendesebb fekvésű ezáltal rekreációs célokra jobban alkalmas zöldfelület.
A belvárosban járva számos kisebb kiterjedésű zöldfelületen vezet keresztül utunk. Ezek
kialakításukban városi terek nagy kiterjedésű burkolt felületekkel, padokkal. Ide sorolhatók a
Deák-, a Mindszenty -, és az újonnan elkészült Széchenyi tér, de hasonló az Európa-, a Díszés az Önkormányzat épülete előtti tér kialakítása is.
A város számos idős fasorral büszkélkedhet, melyek hangulati, esztétikai, klimatikus és
biológiai jelentősége egyaránt magas. Ide sorolhatók a Platán sor, Landorhegyi út, a Zrínyi út
és a Bíró Márton úti platánok, vagy a Jókai utcai és a Bem utcai hársfasor.
Időszakosan zárt vagy belépti díjas kertek
Ezen zöldfelületi létesítmények ugyan szerves részei a város zöld rendszerének, de
használatuk ideje és módja korlátozott, így közösségi jelentőségük a közparkokhoz képest
mérsékelt. Ide sorolhatók:
-strandok: városi strandfürdő, aquapark
-kórházkertek: Külső kórház, Megyei kórház
-iskolakertek: Mindszenthy iskola, Számviteli Főiskola

37.

-kastélykertek: Botfa, Nekeresd
-temetők: Kálvária temető, Göcseji úti temető, Izraelita temető, Hadifogoly temető
-falumúzeum kertje
Nagy zöldfelületi hányadú, intenzíven parkosított lakóterületek
A Köztársaság út és a Göcseji út menti tömbházas lakóterületek közterületei intenzíven
parkosítottak. A telepített növények fajtaválasztéka ugyan alacsony, de a nagy számban
fellelhető idős fáknak köszönhetően a házak közötti területek árnyas, ligetes, igen kellemes
megjelenésűek. A zöldfelületek állapota jó, így a lakók számára kulturált, igényes életteret
biztosít. Mindezek mellett kiemelkedő a nagy kiterjedésű összefüggő parkfelület jelentősége a
városi zöldfelületi rendszer szempontjából, hiszen kapcsolatot biztosít az Alsó erdő és a
belváros között.
TERMŐTALAJ
Zalaegerszeg termőtalajainak osztályozását a TZ/V-5 rajz mutatja be.
A rajz kategóriáinak minősítését az alábbi táblázat tartalmazza:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Szántó

23.5

19.1

24.3

22.6

14.8

10.8

3.5

3.0

0.0

Rét

34.8

32.1

23.5

18.2

24.3

10.8

9.4

3.3

0.0

Szőlő

69.5

57.3

46.9

41.7

33.9

30.4

24.3

12.5

0.0

Kert

33.9

28.7

26.9

24.3

31.3

10.4

0.0

0.0

0.0

Gyümölcsös

33.9

28.7

26.9

24.3

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Legelő

13.2

9.4

7.6

4.5

3.3

2.8

2.4

1.0

0.0

Erdő

7.3

4.9

3.8

6.6

5.9

1.6

0.9

0.4

0.0

Fás terület

7.3

4.9

3.8

3.1

2.3

1.6

0.9

0.4

0.0

2.2. tájrendezési, természetvédelmi, zöldfelületi javaslat
A városfejlesztés alapvető célja az emberek életminőségének közvetlen és közvetett javítása.
A lakó- és települési környezet nívója közvetlenül befolyásolja az emberek közérzetét,
hangulatát, életminőségét. A zöldfelületi fejlesztések ezért már rövidtávon is éreztetik
hatásukat, de közép és hosszú távon mérhető eredményeket is hoznak. Tájvédelmi és
zöldfelület fejlesztési javaslataink a következők:
Értékes természeti területek védelme
A település természeti értékeit a Zala és a Válicka menti vízparti társulások, és a település
erdői képezik. A két vízfolyás része a nemzeti ökológiai hálózatnak, a Zala-völgy nagy része
egyben Natura 2000 terület is. Az értékes természeti területek jelentős részén azonban a
védettség nem megoldott. Helyi védelemre javasolt területek:
Csácsi arborétum
A válogatott értékes növénykertet értékes természetes erdő egészíti ki számos védett
növényfajjal. A helyben fakadó forrás vize táplálta tó értékes vízi közösség élettere őshonos
mocsári teknőssel.
Gébárti tó
A 70-es években duzzasztással létrehozott jóléti víztározó vizében telepített halfajokat
találunk. A nádasokban nádirigó, nádiposzáta és törpegém tanyázik. A kétéltűeket a mocsári
teknős és különböző fajtájú békák és gőték képviselik. A környező park közkedvelt
kirándulóhely és nyári rendezvények színtere.
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Válicka-völgy
Megkapó szépségű égeres láprét a város déli peremén. A 44-es úton érkezők számára
unikális látványt nyújt ez az értékes, sajnos ma már egyedülálló társulás, mely a város egyik
névadója is.
Pálosfai patak völgye
A patakvölgy máig kaszált szakaszai ellenálltak a gyomnövények betelepülésének, megőrizték
gazdag élővilágukat. Sások zsurlók, ujjas és mocsári kosbor élőhelye ez. Rendszeres költő
madár itt a sárgabillegető és a függőcinke. A környező erdőkből itt portyázik a karvaly is.

Válicka-völgy

Pálosfai patak völgye

Alsó erdő
Zalaegerszeg közkedvelt kirándulóerdője a központtól 3-4 kilométeres távolságban található.
Természetes állomány, számos védett faj otthona.
Ebergényi tölgy
Az ebergényi Kis hegyen, az Ebergényi út és az Akácfa út kereszteződésében található
egészséges tölgy törzsátmérője mintegy 1,0-1,2 m. A fa egy meglehetősen kiismerhetetlen
többszörös kereszteződésben áll meseszerűen, csak az útmutató táblák hiányoznak a tövéből.
Bazitai Szelídgesztenye
Bazita főútján az 1/C sz. ház előtt áll egy 1,0-1,2
szelídgesztenye. Impozáns látvány, védelemre javasoljuk.

Az ebergényi tölgy

m

törzsátmérőjű

A bazitai szelídgesztenye

Botfai vadgesztenyék
A botfai bekötőút végében álló gesztenyefák törzsátmérője 70-90 cm körül mozog.

egészséges
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Az értékes természeti területek védelmét a TZ/P-1 rajz mutatja be

Táj- és településszerkezet védelem és fejlesztés
Zalaegerszeg központja sűrű beépítésű városias jellegű amit azonban ujjszerűen tagolnak a
Gévahegy, a Jánkahegy és a Becsalihegy gyümölcsöskertes, hétvégi házas vonulatai. A csatolt
falvak többnyire még őrzik a hagyományos településszerkezetet. Jellegzetes zalai vonás a
gerincen futó út menti beépítés és a meredek domboldalak szalagparcellákra való tagolódása,
kertes művelése. A völgyben 0,5-1 ha táblaméretű szántóföldek a jellemzőek, a patakot
galérianövényzet kíséri.
A jellegzetes tájszerkezetet az új beépítések veszélyeztetik. Telkek túlépítésével, nem
megfelelően szabályozott parcellázásokkal az egyedi településkép visszafordíthatatlanul
megváltozik. Átgondolt szabályozással kell jó irányba terelni a települési fejlesztéseket. Az
általunk védelemre javasolt településrészek: Szenterzsébethegy, Újhegy, Ebergény, Bazita,
Páterdomb, Zalabesenyő keleti oldala és Botfa. Megőrizendő értékként kell kezelni a
városszerkezetet tagoló és színesítő dombvonulatokra települt gyümölcsösöket is.
A táj- és településszerkezet védelmét és fejlesztését a TZ/P-2 rajz szemlélteti
Zala völgy revitalizációja és megnyitása
Fejleszteni kell a város kapcsolatát a jelenleg méltatlanul mellőzött Zala-völggyel, mely
jelenleg a város kutyafuttatójaként funkcionál. Mostani állapotában sem a városközpontnak,
sem az északi városrésznek nincs számottevő kapcsolata a folyóval. A természetvédelmi
hatósággal összhangban történő fejlesztés eredményeképp egy sokcélúan használható
központi zöldfolyosó alakulhatna ki a Gébárti tó és a csácsi parkerdő között.
A Zala vízszintjének eredeti szintre való megemelésével és a kiszáradt mellékágak
revitalizációja magával hozná az eltűnt értékes társulások visszatelepülését is.
Zala völgy revitalizációját és megnyitását a TZ/P-3 rajz ábrázolja

A Zala-rét a város központjában
Külső városrészek zöldfelületi fejlesztése
A belváros kielégítő zöldfelületi ellátottságát a külső városrészek részére is biztosítani kell.
Alapvető az utcák legalább egyoldali fasorral való telepítése. Ugyanakkor a rendelkezésre álló
területeken újabb rekreációs zöldfelületek létesítésére is igény lenne. A volt laktanya
területének rendezése és zöldfelületi fejlesztése kézenfekvő lehetőségként kínálkozik a város
számára. A Zala völgy fejlesztése közvetlen hatással lenne az északi városrészre is.
Külső városrészek zöldfelületi fejlesztését a TZ/P-3 rajz mutatja be.
Erdőterületek fejlesztése
A város északi irányból nyitott, a szél a mezőgazdasági területekről jelentős mennyiségű port
szállít. Egy Andráshida és Pózva között létesített 2-300 méter szélességű összefüggő erdősáv
jelentős szélcsökkentő és porfogó hatást fejthetne ki.
A város erdejeinek jelentős hányada ökológiai és tájképi szempontból nézve értéktelen
állomány. Az új telepítések során szorgalmazni kell az ugyan lassabb, de lényegesen
értékesebb fát nevelő, honos fajokból álló erdők telepítését.
Erdőterületek fejlesztését a TZ/P-3 rajz ábrázolja.
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2.3. városfejlesztési koncepció tájrendezési,
természetvédelmi, zöldfelületi munkarészének
véleményezése
Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság
„A tervezés során különös figyelmet kell fordítani a város területén lévő természeti értékek
megóvására.”
Zala Megyei Földhivatal
„Termőföldet más célú hasznosítással járó beruházás céljára csak kivételesen – elsősorban a
gyengébb minőségű termőföld igénybevételével- lehet felhasználni.”
„Az igénybevételt az indokolt szükségleteknek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni.”
Zala Megyei Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság
„Figyelembe kell venni a rendezési terv megalkotásánál a Pilisi Parkerdő Rt., Natourplan
Zöldövezet Tervező Iroda ill. az ÁESZ Zöldövezet Tervező Iroda által a város egyes erdészeti
közjóléti létesítményeire készített felülvizsgálati és területfejlesztési tervek előírásait és
közjóléti programját.”
„Az erdők fejlesztése nem csak az erdők mennyiségi növelését kell, hogy jelentse, hanem az
erdők kellő minőségű fenntartását, megújítását, a meglévő értékes erdőterületek védelmét is.
Sajnálatos módon a város közigazgatási területén az elmúlt időszakban az erdők beruházási
célponttá váltak alacsonyabb ingatlanértékük miatt, az Önkormányzat több területet is
értékesített építési céllal. Emellett a megmaradó, közjóléti funkciót betöltő erdők
fenntartására egyre kevesebb pénz, szakértelem jut, romlott a zalaegerszegi parkerdők,
közjóléti létesítmények állapota. Ez természetesen kihatással volt a látogatottságukra is.
Helytelen az a szemlélet, hogy a városközponthoz közel elhelyezkedő, igénybevétel során
kieső erdők távolabbi telepítésekkel pótolhatók! A távolabb megvalósításra kerülő erdők csak
töredék védelmi, egészségügyi és közjóléti funkcióval bírnak, a természettől való
elidegenedés megállítására kevésbé alkalmasak. A fentiek alapján nem csak az Alsóerdei
parkerdő, hanem a Csácsi-réti parkerdő helyi védelem alá sorolása is indokolt.”
A véleményeket beépítettük a fejlesztési koncepcióból képzett rendezési javaslatba.

2.4. a tájrendezési, természetvédelmi, zöldfelületi
javaslat tervezési rendszerbe illesztése
2.4.1. a javaslat összevetése a VÁTI/AOD rendezési tervvel
Tájrendezési és zöldfelületi javaslataink összhangban állnak a megelőző tervek által
lefektetett
elvekkel
és
célokkal.
Bizonyos
elemek
tekintetében
kiegészítettük,
továbbfejlesztettük a korábbi elképzeléseket, sok esetben azonban erre sem volt szükség.
Természetvédelem
A helyi védettség alá javasolt területek közül kivettük a Zala völgy azon részeit, melyek a
Natura 2000 hatáskörébe tartoznak, hiszen az országos védettségi szintet felesleges helyi
védelemmel is kiegészíteni. Ugyanakkor helyi védelem alá javasoljuk az Alsó erdő, mint
Zalaegerszeg legintenzívebben látogatott erdőjének déli területrészei is. Védelemre érdemes
a Pálosfai patakvölgy is, mely a Válicka völgyéhez hasonlóan gazdag vízparti vegetációt rejt
magában. (Ld. TZ/P-4, TZ/P-5 rajzok)
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Településszerkezet
A 2005-ös szabályozási tervvel összhangban van az egyutcás csatolt településrészek védelme.
A korábbi tervhez képest a védelmet azonban a Páterdombra, Zalabesenyő keleti oldalára és
Botfa északi részeire is kiterjesztenénk. (Ld. TZ/P-6 és TZ/P-7 rajzok)

Zalabesenyő a 74-es főútról
Zöldfelületi rendszer
A 2005-ös rendezési tervvel egyetértésben a Zala-völgy fejlesztésével egy a Gébárti tótól a
Parkerdőig húzódó összefüggő központi zöldfelületi mag jöhetne létre Zalaegerszeg
centrumában.
A volt laktanya területének zöldfelületi fejlesztése ugyancsak szinkronban van a korábbi
elképzelésekkel. Az északi városrészben kialakított véderdő sáv elméleti alapjait már a 2005ös terv alátámasztó munkarésze is tartalmazza, de csak részterületeken került kijelölésre.
(ld. TZ/P-8 rajz)

2.4.2. a javaslat összevetése a Zala Megyei területrendezési tervvel
A megfogalmazott táj- és zöldfelületfejlesztési javaslataink összhangban állnak a megyei
rendezési terv rendelkezéseivel:
Természeti területek védelme és közjóléti hasznosítása
A természeti terület övezetére vonatkozó megyei irányelvek:
Az övezetben a kialakult tájhasználat megváltoztatása csak abban az esetben indokolt, ha az
a természeti, vagy természetközeli állapot irányába történik.
A védett természeti területre vonatkozó megyei irányelvek:
Az övezet országos természetvédelmi oltalom alatt álló területein bármely tevékenység csak a
vonatkozó természetvédelmi előírások, valamint a védett terület kezelési és fenntartási terve
alapján, külön jogszabály szerint a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával, a nemzeti
park igazgatóság szakvéleményének figyelembe vételével a természetvédelmi érdekek
érvényesítése mellett végezhető.
Zala völgy revitalizációja és megnyitása
A vízgazdálkodási térségre vonatkozó irányelvek:
A folyóvizek és a part menti területek területfelhasználásánál és hasznosításánál két prioritást
kell párhuzamosan érvényesíteni:
Az árvizek biztonságos levezetése (élet- és vagyonvédelem), valamint a vízmegtartás
(ökológiai és turisztikai vízigény biztosítása, árvízcsúcs csökkentő szerep).
A folyókat, élővizeket övező ökológiai, illetve zöldfolyosó hálózatok megtartása és fejlesztése
(rehabilitációja) kiemelt feladat. Az ehhez szükséges területeket a településrendezési tervek
területfelhasználást meghatározó szerkezeti és szabályozási munkarészeiben biztosítani kell,
az ajánlott besorolás lehet vízgazdálkodási, mezőgazdasági vagy erdőterület. A
vízgazdálkodási térségben támogatni szükséges a mellékágrehabilitációs, vizes élőhely
rekonstrukciós törekvéseket. A településrendezési tervekben az építésügyi előírások

42.
megfogalmazása során körültekintő szabályozás indokolt e területek
megakadályozása és a környezetszennyezés mérséklése érdekében.

„elépítésének”

A hullámtér és nyílt ártér övezetére vonatkozó megyei irányelvek:
- Kedvezőbb ökológiai állapot elérése,
- A tájökológiai egyensúly fenntartása,
- A fenntarthatóság kívánalmainak való megfelelés
Külső városrészek zöldfelületi fejlesztése
A települési térségek településrendezési tervekben történő tervezésére vonatkozó irányelvek
törekedni kell a tagolt települési szerkezet kialakítására. A térszerkezet tagolásának egyik
legfontosabb eszköze (a térségi zöldhálózatok rendszerébe illeszkedő) települési zöldfelületi
rendszer kialakítása, a meglévő zöldterületek megőrzése, a táji környezetet is figyelembe
vevő méretezéssel új funkcionális zöldterületek tervezése, a zöldterületi (és zöldfelületi)
egységek funkcionális és ökológiai hálózatot képező rendszerbe szervezése, a települési
szegélyek megfelelő kialakítása.
Erdőterületek fejlesztése
Az erdőgazdasági térségre vonatkozó megyei irányelvek:
A meglevő erdők fenntartása, új erdők telepítése során kiemelt figyelmet kell fordítani a
védelmi, valamint az egészségügyi- szociális- turisztikai rendeltetés érvényesítésére,
elsősorban a nagyobb városi települések és az üdülő funkciójú települések környezetében.
Előnyben kell részesíteni az őshonos, illetve a kevésbé allergizáló fafajok telepítését.
Táj- és településszerkezet védelem és fejlesztés
Meg kell akadályozni a történetileg önálló települések összemosódását, amely különösen a
településfüzérek, agglomerációk esetében igényel tudatos településrendezési tevékenységet..
Az egyes települések településrendezési terveiben a történetileg önálló települések,
településrészek között beépítetlenül maradó zöldsávokat vagy egyéb eltérő városképi
karaktert elősegítő szabályozást kell előirányozni.
A (volt zártkerti) kertgazdasági területek beépítésre szánt területté való átminősítése akkor
támogatható, ha adott területen a tervezett funkcióhoz nélkülözhetetlen közterületek
kialakíthatók, a közművek elhelyezhetők, és a funkcióhoz tartozó telekméretek és
telekgeometria az OTÉK követelményeivel összhangban a területtulajdonosok önkéntes
elhatározásával és költségviselésével megteremthető. Lakó funkcióra fentieken túl akkor
javasolható a terület átminősítése, ha a humán infrastruktúra és a közszolgáltatások is
biztosíthatók.
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2.5. zöldfelület-szerkezeti szempontból kritikus kérdések
Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet
alakításáról és védelméről, 8.§ (2) bekezdés
kimondja:
d) a tervezés időszakában a 20 000 fő
lakosságszámot meghaladó, valamint a
tervezett létszámmal azt elérő települések, a
kiemelt
üdülőterületek,
a
gyógyhelyek
meglévő, illetőleg bővített belterületét a
közigazgatási területükön belül - eltérő
területrendezési tervi előírás hiányában, és
ahol ez fizikailag lehetséges - legalább 200 m
szélességű, beépítésre nem szánt (mező-,
erdőgazdasági, közlekedési, vízgazdálkodási)
területekből álló gyűrűvel kell körülvenni,
amely területen csak közlekedési, közmű,
hírközlési
és
vízvédelmi
építmények
helyezhetők el. Új belterületet, beépítésre
szánt területet úgy kell kijelölni, hogy
legfeljebb tízezer tervezett lakost befogadó
településrészt
(illetőleg
az
üdülőterület A városszerkezetet tagoló Zala- és Válicka völgy
valamint a gyógyhely jellegéhez igazodó
területegységeket) ugyanilyen, beépítésre nem szánt területekből álló gyűrű vegye
körül. Két terület közötti gyűrű - a természeti adottságok és a környezetvédelmi
előírások figyelembevétele mellett - egymásba metszhet.
Zalaegerszeg lakosainak száma több mint 60 000 fő. A város területét a Zala-völgy és a
Válicka völgy természetközeli területei három fő részre osztják. A központi városrészt tovább
tagolják a Jánka-hegy és a Becsali-hegy nyúlványai. A város területéhez ugyanakkor számos,
korábban önálló kisebb település lett hozzácsatolva, mint például Zalabesenyő, Ebergény,
Botfa vagy Csácsbozsok. Ezek belterülete jól elkülönülten helyezkedik el a történeti várostól,
mezőgazdasági és erdőterületek által elválasztva.
Mindezekből következően a
településszerkezet megfelel a fent idézett törvényi előírásnak.

Rajzjegyzék:
TZ/V-1 Domborzati tájmotívumok
TZ/V-2 Biológiai és társadalmi tájmotívumok
TZ/V-3 Védett természeti területek
TZ/V-4 Zöldfelületi rendszer- jelenlegi állapot
TZ/V-5 Termőföldek minőségi osztályozása
TZ/P-1 Védelemre javasolt természeti területek
TZ/P-2 Táj- és településszerkezet védelem
TZ/P-3 Zöldfelület-fejlesztési javaslat
TZ/P-4 Természetvédelmi tervlap -ZÉSZ 2005
TZ/P- 5 Természetvédelem- eltérés ZÉSZ 2005-höz képest
TZ/P-6 Települési értékvédelmi tervlap -ZÉSZ 2005
TZ/P-7 Táj- és településszerkezet védelem- eltérés ZÉSZ 2005-höz képest
TZ/P-8 Tájrendezési tervlap -VÁTI 1999.
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Települési értékvédelmi tervlap -ZÉSZ 2005
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Zalaegerszeg rendezési terve, tájrendezési munkarész

TZ/P-8
Tájrendezési tervlap -VÁTI 1999.
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szakági munkarészek

3. környezetvédelem
Szakterületi jövőkép
A város fejlesztési irányait mindenkor úgy kell meghatározni, hogy a fejlesztés célját, illetve a
célok megvalósításán keresztül elérhető jövőképet ne veszélyeztessék a célok elérése
érdekében tett lépések negatív környezeti hatásai.
A környezet magasabb szintű védelme érdekében olyan települési szintű, és regionális
összefogást kell megvalósítani, valamint koordinálni amely képes mind az egyének által, mind
a társadalom más szintjei által megfogalmazott elvárások minél szélesebb körű kielégítésére.

3.1. környezetalakítás, szakterületi program
Levegőtisztaság- és zajvédelem
A levegőminőség állapota romlásának megakadályozása érdekében új légszennyező források
telepítése csak a legjobb elérhető technika alkalmazása mellett történhet.
A belváros zaj- és légszennyezettségi állapotának javítása – szabályozási szinten – az átmenő
forgalom csökkentésével kedvező irányba mozdítható el. A pontos helyzetértékeléshez, és a
konkrét intézkedések meghatározásához szükséges lenne egy átfogó zajtérkép készítése.
A porszennyezés az egyre hosszabb száraz, csapadékmentes időszakokban fokozottabban
jelentkezik. Ennek kezelése – az átmenő forgalom csökkentése mellett – a közterületek
fokozott tisztításával megoldható.
K-1. Rajz Levegő tisztaság védelem (kijelölt védelmi övezetek)
K-2. Rajz Szennyvízátemelők és védőtávolságaik
Talaj- és termőföld-védelem
A talaj- és termőföld védelme érdekében elengedhetetlen a már most is meglévő
talajszennyező tevékenységek/állapotok megszüntetése/felszámolása. A még felderítetlen
szennyezések feltárására lehetőség nyílik a beruházások/fejlesztések során. Bizonyos,
környezeti kockázatnak kitett területeken javasoljuk az építési engedélyek kiadásának
feltételéül szabni a terület esetleges szennyeződéseinek feltárását, és – a környezetvédelmi
hatóság döntésétől függően – felszámolását is.
A termőföldállomány megőrzése érdekében termőföldet – más célú hasznosítás okán –
művelésből kivonni csak abban az esetben lehet indokolt, amennyiben a tervezett beruházás
más területen nem valósítható meg, illetve amennyiben a beruházás megvalósítása
bizonyítottan nagyobb előnyökkel jár, mint a termőföld elvesztésének hátránya. A termőréteg
megóvása érdekében az engedélyezés során a korábbiaknál nagyobb figyelmet kell fordítani a
letermelt termőréteg megóvására, és hasznosítására.
Hulladékgazdálkodás
A szelektív hulladékgyűjtési- és hasznosítási rendszer nagyobbrészt kialakításra került. A
rendszer további fejlesztéséhez a meglévő, hulladékgazdálkodási területként funkcionált
területek elegendőek, azok bővítésére jelen állapotban nincsen szükség.
Az állati eredetű hulladékok (állati tetemek) kezelésére – a meglévő hulladékgazdálkodási
területeken – megfelelő gyűjtő- és ártalmatlanító rendszer kialakítása szükségszerű.
K-3. Rajz Kommunális hulladéklerakó, és szennyvíztisztító védőterületei
Környezetbiztonság
A
környezetbiztonság
fokozása
érdekében
szükséges
a
még
fel
nem
tárt
környezetszennyezések folyamatos feltérképezése, amelyre a korábbiakban leírt (talaj- és
termőföld-védelem) lehetőség áll rendelkezésre.
A városban működő, veszélyes ipari üzem (MOL) veszélyességi övezeteinek határai a
közeljövőben kerülnek megállapításra. Amennyiben a határok véglegesítésre kerülnek, úgy az
érintett területeken a fejlesztési lehetőségeket oly módon kell felülvizsgálni, és szükség
szerint átstrukturálni, hogy az „élni és élni hagyni” elv érvényesüljön, azaz a meglévő üzem
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és az újonnan megvalósuló fejlesztések haszonélvezői között nehezen kezelhető konfliktus ne
alakuljon ki.

3.2. városfejlesztési koncepció környezetvédelmi
munkarészének véleményezése
Az államigazgatási szervek és közüzemi vállalatok a véleményeztetési eljárás keretében
küldték meg állásfoglalásaikat. A véleményeket a rendezési program kidolgozásánál
figyelembe vettük, a fejlesztési koncepción szükséges javításokat elvégeztük.
A Zala Megyei Földhivatal 2007. március 26-i keltezésű, 10.081/2007 iktatószámú előzetes
véleményében tájékoztatott, hogy termőföldet csak kivételesen és elsősorban a gyengébb
minőségű termőföld igénybevételével lehet felhasználni más célú hasznosítással járó
beruházás céljára; a szőlő, gyümölcsös, öntözésre berendezett és meliorált terület, valamint
az átlagosnál jobb minőségű termőföld csak különösen indokolt esetben, helyhez kötött
beruházás céljára vehető igénybe; hulladéklerakó telepek céljára mezőgazdasági művelésre
alkalmatlan vagy gyenge minőségű területet kell kijelölni a környezetvédelmi követelmények
betartása mellett; valamint az igénybevételt a lehető legkisebb területre kell korlátozni;
belterületi, illetőleg beépítésre szánt területek folyamatosan, a településfejlesztés
megvalósításától függően vonhatók belterületbe; továbbá a termőföld más célú
hasznosításához a területileg illetékes földhivataltól engedélyt kell kérni.
A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. július
5-i keltetézésű, 2208-2/2/2007 iktatószámú véleményezése alapján a városban 16 helyszínen
található 2 frakciós (vegyes műanyag, papír) gyűjtősziget, 4 frakció gyűjtése már nincs a
városban, hanem 47 helyen gyűjtenek 3 frakciót (papír , műanyag, papír). A kertvárosi részen
a papír gyűjtése 200 helyszínen történik, házi komposztálót 742 háztartásban helyeztek el.
Kimondott biomassza tüzelő a városban nem található. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos
intézkedési adatlapon célszerű lenne javaslatokat tenni az elhullott állatok megfelelő
ártalmatlanítási lehetőségeire (pl. gyepmesteri telepen az elhullott állatok összegyűjtése, kis
állat égetésére alkalmas berendezés telepítése, ATEV-vel szerződés kötés). Az üdülő jellegű
településrészeken a jogszabályi előírásoknak megfelelően meg kell szervezni a
hulladékszállítást (díj ellenében), mely az igényekhez igazodóan időszakos jellegű is lehet, s
csak arra az időtartamra kellene gyűjtőkonténert kihelyezni, amikor a szemétszállítás
szünetel.
A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2007. március 27-i keltezésű, 404-26/2007.
iktatószámú előzetes véleménye alapján a város közigazgatási területén lévő MOL Nyrt. TDK
Kutatás – Zalai Finomító a módosított SEVESO II. irányelv hatálya alá tartozó felső
küszöbértékű veszélyes ipari üzem. Ezért az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
kijelöli a veszélyes ipari üzem körüli veszélyességi övezet határait, melyről tájékoztatja a
polgármestert, és kezdeményezi a veszélyességi övezet településrendezési tervben való
feltüntetését.
A Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
2007. április 2-i keltezésű, 29.2/500412/1-TAL/2007/T45. iktatószámú szakhatósági
állásfoglalása alapján a településrendezési eszközök módosítása keretein belül foglalkozni kell
azzal, hogy a külterületi ingatlanok belterületbe vonása, beépítése és hasznosítása hogyan
befolyásolja a vízlefolyási viszonyokat, a talajvédelmi létesítmények működőképességét, a
talajvédő gazdálkodás feltételeit, milyen hatással van a szomszédos, környező mezőgazdasági
művelésű területekre, továbbá a tervezett fejlesztések környezeti hatásai milyen befolyással
vannak a szomszédos mezőgazdasági művelésű területekre. Nagy volumenű földmunkával
járó beruházások esetén a termőréteg megmentésével kapcsolatos tervek ismertetése. A
termőterületek védelméhez szükséges beavatkozások talajvédelmi vonatkozásainak
bemutatása.
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Fentebb megfogalmazott javaslatokat, észrevételeket a rendezési koncepció összeállításánál
figyelembe vettük, azokkal egyetértünk. A javaslatok szerinti módosításokat a rendezési
tervbe beillesztettük.

3.3. a környezetvédelmi munkarész tervezési rendszerbe
illesztése
3.3.1. fejlesztési koncepció összehasonlítása a VÁTI/AOD rendezési
tervvel
Eltérések, és indoklásuk:
1. A környezeti zaj- és rezgés elleni védelmi övezetek szabályozási szintű megjelenítése
nem szükséges, mivel a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet egyértelműen meghatározza a területfelhasználási övezetenként megengedett zaj- és rezgésterhelési határértékeket.
2. A VÁTI Kht. Által készített tervek alapján a korábbi ZÉSZ a zajvédelmi szempontból
érzékeny övezetek közül egyes területeket csendes, azaz kiemelten érzékeny területté
nyilvánította. Ezzel az illetékes környezetvédelmi hatóság – mint ezt korábban
észrevételezte is – nem értett egyet. A kiemelten érzékeny területek jelen
dokumentációban megszüntetésre kerültek.
3. A VÁTI Kht. Által készített tervek levegőtisztaság-védelmi övezeteket jelöltek meg. A
jogszabályi háttér módosítása miatt ezen zónák funkciójukat vesztették.
4. A korábbi terv a hulladéklerakók, szennyvíztisztítók, és szennyvíziszap elhelyezésére
szolgáló területek környezetében 1.000 m védőtávolságot írt elő. A jelenleg, az OTÉK,
illetve a környezetvédelmi szempontok alapján meghatározott védőtávolságok a
vonatkozó tervlapon feltüntetésre kerültek.

3.3.2. Fejlesztési koncepció összehasonlítása a Megyei rendezési tervvel
A javaslat összhangban van a Zala megyei területrendezési tervvel, azokhoz az alábbiak
szerint kapcsolódik:
a. Föld- és talajvédelem: Zala Megye TRT 1.2 fejezet a) bek.;
b. Levegőtisztaság- és zajvédelem: Zala Megye TRT 1.4 fejezet e) bek.; 1.6
fejezet e)-f)-g) bek.;
c. Hulladékgazdálkodás: Zala Megye TRT 1.6 fejezet d) bek.;
d. Környezetbiztonság: Zala Megye TRT 1.6 fejezet j) bek.;

3.4. környezeti kockázatok
A környezet védelme érdekében elengedhetetlen a környezeti kockázatot jelentő, elsősorban
ipari-gazdasági tevékenységekből eredő környezetveszélyeztetés minimalizálása. A még
felderítetlen esetleges szennyezések feltárására lehetőség nyílhat a beruházások/fejlesztések
során. Bizonyos, környezeti kockázatnak (talaj- és vízvédelem, illetve levegőtisztaság- és
zajvédelmi szempontból) kitett területeken javasoljuk az építési engedélyezés során annak
kikötését, hogy az engedélyezési eljárásba az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget
minden es4etben vonja be az építésügyi hatóság. Az engedély kiadásának további feltétele a
terület esetleges szennyeződéseinek feltárása, és – a környezetvédelmi hatóság döntésétől
függően – felszámolása is.
K-4. Rajz- környezeti kockázat
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3.5. lehetséges konfliktusok
1.
Andráshida északi elkerülő
szükségességének vizsgálata.

(Gébárti

tó

nyugati

oldalát

feltáró)

elkerülő

út

Az érintett területen hulladék elhelyezés történt ezért annak rekultivációja szükséges. A
rekultiváció külön engedélyezési eljárás alapján valósítható meg. A beépíthetőség (funkciótól
függően) vizsgálata a rekultivációval egyidejűleg vizsgálható.
2.

Kaszaháza kenyérgyár gazdasági területe.

A kenyérgyárhoz a nyugati és északi oldalon csatlakozik lakóterület, melyből az északi
(Gólyadomb) évtizedekkel később létesült mint a kenyérgyár, ezért környezetvédelmi
szempontból elsődlegesen az esetleges problémák (amennyiben határérték túllépés történik)
műszaki megoldását, illetve védőterület kialakítását javasoljuk. Amennyiben a környezeti
konfliktushelyzet realizálódik (és annak megoldása a jelenlegi helyzet szerint nem ésszerű – a
gazdasági és környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével) javasoljuk, hogy az
Önkormányzat vegye fel a kapcsolatot a ZALACO Zrt.-vel a városon belüli egyéb, gazdasági
tevékenység folytatására már kijelölt területre történő tevékenység-áthelyezéssel.
3.

Csács városrész Damjanich utcától északra lévő terület.

A jelenlegi hasznosítás a helyi állattartási rendelettel nem ütközik. Amennyiben 4-nél több
lovat tartanak, abban az esetben polgármester által kiadott engedély szükséges
(szakhatóságok bevonásával). Új állattartó telep létesítését 500m távolságban nem
javasoljuk, ezért ezzel összhangban a falusias övezeti átsorolást tatjuk célravezetőbbnek.
4.

Csács városrész Balatoni út, Csácsi utca és Válicka közötti szakasza.

Az esetleges funkcióváltás következtében a meglévő (forgalom és lakóterületek)
konfliktushelyzet megszűnik, azonban új környezeti konfliktushelyzet alakulhat ki a Balatoni
út forgalmából eredő zaj- és rezgésterhelés miatt az új létesítményekkel szemben, valamint
az új létesítmények és a megmaradó lakóterület vonatkozásában Előzőek, valamint az északi
oldalon lévő lakóingatlanok védelme érdekében a probléma ismertetése során vázolt
lehetőségek közül a településközpont vegyes besorolást tartjuk megfelelőbbnek. A területre
telepítendő létesítmények funkciójának kiválasztásánál javasoljuk olyan létesítmények
kialakítását melyhez levegő, illetve zajvédelmi szempontból nem szükséges műszaki
megoldás kialakítása.
5.

Botfa Várberki utca és Válicka patak közötti falusias lakóterület.

A rendelkezésre álló adatok alapján az adott területen az A10 jelű szennyvíz átemelő
található, melynek nincs zaj és bűz elleni védelme. Az OTÉK előírása szerint ebben az esetben
a védőtávolság 150m.
Itt jegyezzük meg, hogy az átemelőhöz nem csak nyers szennyvíz, hanem előkezelt
(vegyszer) szennyvíz is érkezik. A védőtávolság esetleges csökkentése az építési hatóság
hatáskörébe tartozik.
6.

Vorhota városrész a hűtőház és a malomipartól délre lévő északi domboldal.

A környezeti konfliktus kezelésére a lakóövezet és a gazdasági (ipari) övezet között
védőterület kialakítását (több szintű zöldfelület kialakítása) javasoljuk a rendelkezésre álló
terület lehetősége szerinti sávszélességben (zajvédelmi szempontból 100m az ideális). (A
gazdasági szereplőkre vonatkozó határértékek betartását feltételezve.) A további,
lakóövezetként jelölt terület besorolását javasoljuk megtartani, hogy lehetőség nyíljon
meglévő lakóterület bővítésére, ne legyen szükséges új (jelenleg beépítésre nem szánt,
termőterületek) területek kijelölése.
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7.

Ola városrész egykori téglagyár és környezetének gazdasági területe.

A terület új funkcióval történő ellátása során újabb környezeti konfliktushelyzet kerülendő. A
lakóépületek védelme érdekében a beépítés szabályozásával védőtávolság/védőfásítás
fenntartását javasoljuk.

3.6. környezeti értékelés
a) A KÖRNYEZETI ÉRTÉKLELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTÉTÉSE
Előzmények
A tematika a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
javaslata szerint a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete alapján készült. A
rendeletben előírt általános tartalmi követelmények főbb pontjait követtük, az alpontok
értelemszerűen, a tervre szabva kerültek kidolgozásra. A jelen tervre nem értelmezhető és
nem vonatkozó témakörök vonatkozásában nem tettünk felesleges kiegészítéseket.
A környezeti vizsgálatok egyik fő célja a programozási és tervezési folyamatokhoz való
maximális illeszkedéssel a környezeti (amennyiben lehetséges a fenntarthatósági)
szempontok érvényesítése a tervezés során. Ennek megfelelően a programozás lehető
legkorábbi szakaszában szükséges biztosítani a környezeti vizsgálatok megkezdését és
összehangolását programozási lépésekkel, döntéshozatali folyamatokkal.
A környezeti vizsgálat tehát nem pusztán dokumentumelemzési, értékelés orientált folyamat,
hanem sokkal inkább folyamat orientált eszköz, amely a programozás során a tervezéssel
párhuzamosan folytatandó, a tervezés részeredményeit folyamatosan feldolgozó tevékenység.
Lehetőség szerint már a célok kialakításakor is jelen van, hiszen egyik fontos és elvárt
funkciója a tág értelemben vett fenntarthatósági megfontolások érvényesítése a programozás
során.
A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása, a környezeti értékelés során
tett javaslatok hatása a terv, illetve program alakulására
A környezeti vizsgálat során megfogalmazott javaslatok a program tartalmi részeire
vonatkozó módszertani, szerkezeti és fogalmazási javaslatokként jelentek meg a vizsgálat
során. A megfogalmazott javaslatokat és hatásuk összefoglaló bemutatását táblázatos
formában az értékeléshez csatoljuk, a következő két pontban csupán néhány fontosabb
javaslatot emelünk ki. A tervezési folyamat során folyamatos visszacsatolásos módszerrel
alakult ki a terv végleges tartalma.
Az integrált tervezési folyamatban az alábbi struktúrát követtük:
(1) Főbb környezeti problémák összegzése a környezeti állapotok és a környezeti terhelések
vonatkozásában;
(2) A leírt főbb problémák mögött rejlő (gazdasági, társadalmi) okok, hajtóerők,
mozgatórugók rövid leírása;
(3) A jelenlegi környezeti állapotok és a környezeti terhelések által megjelenő (társadalmi,
környezeti) hatások, következmények összegzése;
(4) Kiemelt jelenleg tapasztalható konfliktusok összefoglalása a prioritás témakörében.
A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az
általuk adott vélemények és szempontok figyelembevétele, az indokok
összefoglalása
A környezeti vizsgálat során kötelező véleményezési folyamatnak alapvetően két fő iránya
határozható meg. Egyik fő irány a vizsgálathoz kapcsolódóan a rendeletben a környezetért
felelősként meghatározott közigazgatási szervekkel való egyeztetés, míg a másik fő irány a
társadalmi nyilvánosság biztosítása, a véleményezési lehetőség megteremtésével.
A környezet védelméért felelős szervekkel való konzultációk
A környezetért felelősként meghatározott közigazgatási szervekkel való egyeztetés során a
hivatalosan kiküldött dokumentumok véleményeztetését kell lebonyolítani, illetve ezekhez a
szakaszokhoz tartozó egyeztetési lehetőséget kell a kidolgozó részéről biztosítani. A
környezetért felelős szervek képviselői a rendeletben előírtak szerint a véleményezési
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határidő megállapításával megkapják a szükséges dokumentumokat, majd megküldik
hivatalos véleményüket a programot kidolgozó részére.
A társadalmi részvétel elősegítése, a nyilvánosság bevonása
A társadalmi partnerek alapvető szerepe a folyamatban egyrészt az általuk képviselt
intézmények tagjainak tájékoztatása a program vonatkozásában, illetve az általuk képviselt
társadalmi szereplők és szervezeteik tájékoztatásának elősegítése és véleményük
továbbítása.
Vélemények és figyelembevételük, indokok összefoglalása
A Zala Megyei Földhivatal 2007. március 26-i keltezésű, 10.081/2007 iktatószámú előzetes
véleményében tájékoztatott, hogy termőföldet csak kivételesen és elsősorban a gyengébb
minőségű termőföld igénybevételével lehet felhasználni más célú hasznosítással járó
beruházás céljára; a szőlő, gyümölcsös, öntözésre berendezett és meliorált terület, valamint
az átlagosnál jobb minőségű termőföld csak különösen indokolt esetben, helyhez kötött
beruházás céljára vehető igénybe; hulladéklerakó telepek céljára mezőgazdasági művelésre
alkalmatlan vagy gyenge minőségű területet kell kijelölni a környezetvédelmi követelmények
betartása mellett; valamint az igénybevételt a lehető legkisebb területre kell korlátozni;
belterületi, illetőleg beépítésre szánt területek folyamatosan, a településfejlesztés
megvalósításától függően vonhatók belterületbe; továbbá a termőföld más célú
hasznosításához a területileg illetékes földhivataltól engedélyt kell kérni.
A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. július
5-i keltetézésű, 2208-2/2/2007 iktatószámú véleményezése alapján a városban 16 helyszínen
található 2 frakciós (vegyes műanyag, papír) gyűjtősziget, 4 frakció gyűjtése már nincs a
városban, hanem 47 helyen gyűjtenek 3 frakciót (papír, műanyag, üveg). A kertvárosi részen
a papír gyűjtése 200 helyszínen történik, házi komposztálót 742 háztartásban helyeztek el.
Kimondott biomassza tüzelő a városban nem található. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos
intézkedési adatlapon célszerű lenne javaslatokat tenni az elhullott állatok megfelelő
ártalmatlanítási lehetőségeire (pl. gyepmesteri telepen az elhullott állatok összegyűjtése, kis
állat égetésére alkalmas berendezés telepítése, ATEV-vel szerződés-kötés). Az üdülő jellegű
településrészeken a jogszabályi előírásoknak megfelelően meg kell szervezni a
hulladékszállítást (díj ellenében), mely az igényekhez igazodóan időszakos jellegű is lehet, s
csak arra az időtartamra kellene gyűjtőkonténert kihelyezni, amikor a szemétszállítás
szünetel.
A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2007. március 27-i keltezésű, 404-26/2007.
iktatószámú előzetes véleménye alapján a város közigazgatási területén lévő MOL Nyrt. TDK
Kutatás – Zalai Finomító a módosított SEVESO II. irányelv hatálya alá tartozó felső
küszöbértékű veszélyes ipari üzem. Ezért az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
kijelöli a veszélyes ipari üzem körüli veszélyességi övezet határait, melyről tájékoztatja a
polgármestert, és kezdeményezi a veszélyességi övezet településrendezési tervben való
feltüntetését.
A Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
2007. április 2-i keltezésű, 29.2/500412/1-TAL/2007/T45. iktatószámú szakhatósági
állásfoglalása alapján a településrendezési eszközök módosítása keretein belül foglalkozni kell
azzal, hogy a külterületi ingatlanok belterületbe vonása, beépítése és hasznosítása hogyan
befolyásolja a vízlefolyási viszonyokat, a talajvédelmi létesítmények működőképességét, a
talajvédő gazdálkodás feltételeit, milyen hatással van a szomszédos, környező mezőgazdasági
művelésű területekre, továbbá a tervezett fejlesztések környezeti hatásai milyen befolyással
vannak a szomszédos mezőgazdasági művelésű területekre. Nagy volumenű földmunkával
járó beruházások esetén a termőréteg megmentésével kapcsolatos tervek ismertetése. A
termőterületek védelméhez szükséges beavatkozások talajvédelmi vonatkozásainak
bemutatása.
Fentebb megfogalmazott javaslatokat, észrevételeket a rendezési koncepció összeállításánál
figyelembe vettük, azokkal egyetértünk. A javaslatok szerinti módosításokat a rendezési
tervbe beillesztettük.
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A környezeti értékelés első lépcsője a tervi véleményezési dokumentáció alátámasztó
munkarészeként került kidolgozásra az illetékes államigazgatási szervek vonatkozó
észrevételei a szabályozási terv alátámasztó munkarészébe kerültek beépítésre.
Az értékeléshez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai,
nehézségek, az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok
A környezeti értékelés első lépéseként a környezeti és fenntarthatósági problémák
azonosítását, összegzését végeztük el. Az aktuális helyzet vizsgálata során többek között az
alábbi forrásokra is támaszkodtunk:
- Zalaegerszeg és kistérsége Stratégiai és Operatív programja
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Program I. felülvizsgálat
- Zalaegerszeg Város Települési Környezetvédelmi Programja
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Helyi Hulladékgazdálkodási Terv 2004-2009.
- Zalaegerszeg MJV korábban érvényben levő Építési Szabályzata
- Zalaegerszeg MJV helyi Környezetvédelmi és Állattartási rendeletei
b) A TERV ÉS A KIDOLGOZÁSAKOR VIZSGÁLT VÁLTOZATOK RÖVID ISMERTETÉSE
A terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése
A településrendezési terv célja a „település terület-felhasználásának, infrastruktúrahálózatának kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozása a környezet természeti, táji és
épített értékeinek védelme, továbbá az országos, a térségi, a települési és a jogos
magánérdek összhangjának megteremtése, az érdekütközések feloldásának biztosítása,
valamint az erőforrások kíméletes hasznosításának elősegítése.”
A program célstruktúrája
Stratégiai cél:
Zalaegerszeg tiszta és jó minőségű környezet, egészségesebb és teljesebb élet lehetőségét biztosítva éri el,
hogy pár éven belül Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő települése legyen.
Specifikus célok:
1. Élhető környezet
3.
Megelőzés,
takarékosság,
megteremtése
és 2. Értékvédelem és megőrzés
hatékonyság
fenntartása
A
megfelelő
élet- A megfelelő életminőséghez szükséges A gazdasági fejlődésben a környezeti
érvényesítése.
Ennek
minőséghez szük-séges környezeti állapot megőrzése, javítása, szempontok
környezeti
állapot illetve
helyreállítása,
az
egészséges feltétele a gazdasági fejlődés során a
és
a
környezet
megőrzése,
javítása, környezet feltételeinek biztosítása, az társadalom
illetve helyreállítása, az emberi egészséget károsító, veszélyeztető harmonikus viszonyának kialakítása
és
fenntartása,
a
szennyezések
egészséges kör-nyezet hatások csökkentése, megszüntetése.
megelőzése, az alacsony anyag- és
feltételeinek
energia igényű technikák alkalmazása,
biztosítása, az emberi
a megújuló eneregiaforrások nagyobb
egészséget
károsító,
arányú felhasználása, a környezet- és
veszé-lyeztető hatások
természet-védelemmel
kapcsolatos
csökkentése,
és
ismeretek,
tudatosság
megszüntetése.
együttműködés erősítése
Prioritási célok:
Környezetügy
Környezetbarát
Egészséges,
tiszta Vizek
kár- Vizeink jó Természeti
mint
gazdasági
értékeink jó energetikai
kezelése
települések prioritás
tételeinek
hajtóerő
fejlesztések
kezelése
megelőzése és
vízkár-elhárítás

A terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal
A terv a területre vonatkozó magasabb-rendű tervek, a korábbi rendezési tervek, fejlesztési
koncepció és fejlesztési program figyelembevételével készült:
- Zalaegerszeg és kistérsége Stratégiai és Operatív programja
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Program I. felülvizsgálat
- Zalaegerszeg Város Települési Környezetvédelmi Programja
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Helyi Hulladékgazdálkodási Terv 2004-2009.
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A változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid
leírása
Jelen esetben a változatok többnyire egy kérés, módosítási igény tervbe való beépíthetőségét,
vagy nem beépíthetőségét jelentik. A választás minden esetben a település gazdasági és
közösségi érdekeit figyelembe véve, a természeti- táji és építészeti értékek megóvását szem
előtt tartva, szakmai szempontok alapján történt.
Egészséges, tiszta település
A településeken végrehajtandó környezeti fejlesztések felölelik a hulladékgazdálkodást (a
komplex hulladékkezelési rendszerek kialakítását, a kiemelt hulladékáramok kezelését, egyes
az előírásokat ki nem elégítő hulladékkezelő létesítmények bezárását, lezárását,
rekultiválását, állati eredetű hulladékok kezelése stb.); a települési szennyvízkezelést
(csatornahálózat-fejlesztés, szennyvíztisztítótelep-bővítés); a környezeti kármentesítést, a
környezeti (ritka és egyedi élőlények, élőhelyek fokozott védelme) és a kulturális örökség
(műemlékek védelme, városképbe illő rekonstrukciója) értékeinek védelmét.
Vizek kártételeinek megelőzése és vízkárelhárítás
A vízfolyásokon évente elvégzett fenntartó munkálatok, valamint a Zala és
mellékvízfolyásainak árvédelmi töltéseinek rendszeres karbantartása (szükség esetén
bővítése) révén biztosítható a káros vízbőség elkerülése.
Vizeink jó kezelése
A vízgyűjtő gazdálkodás és az integrált vízhasználat intézkedései felölelik többek között; a
vizek jó ökológiai állapotának elérése érdekében előírt intézkedéseket (monitoring, vizek
mennyiségi és minőségi védelme). Annak érdekében, hogy a település vizei elérjék a jó
ökológiai állapotot; megvalósulnak vízvédelmi, térségi vízvisszatartási, vízpótlási és
vízrendszer rehabilitációs fejlesztések (komplex vízvédelmi beruházások, vízfolyások, tavak,
holtágak fejlesztései, felszín alatti vizek további szennyezését megakadályozó intézkedések,
vízrendezés).
Természeti értékeink jó kezelése
A természetvédelem területén megvalósuló beavatkozások magában foglalják a NATURA 2000
és egyéb védett területek természetvédelmi fejlesztéseit (faj- és élőhelyvédelem,
élőhelymegőrző mező- és erdőgazdálkodás, őshonos fajok előnyben részesítése a tájidegen
fajokkal szemben). A fejlesztések megvédik/megőrzik a terület biodiverzitását.
Környezetügy mint gazdasági hajtóerő
A környezeti megfontolások előtérbe helyezése számos területen vezethet a gazdasági
hatékonyság növeléséhez. Ezen területek: a magán és közösségi termelés és szolgáltatás
„ipari ökoszisztéma” alapon történő szervezése és a környezetvédelmi ipar, az ipari ökológia
fejlesztése; a környezetbarát, elérhető legjobb technológiák és technikák bevezetése,
valamint a tudatosan és takarékosan gazdálkodó fogyasztási szokások kialakulásához vezető
környezeti szemléletformálás. Fontos a környezetbarát életmód és fenntartható fogyasztás
feltételeinek megteremtése. A fejlesztések eredményeképp alacsony környezetterhelésű,
anyag- és energiatakarékos, területkímélő gazdasági vállalkozások fejlődnek ki, megadva a
jövő környezetvédelmének és versenyképességének nélkülözhetetlen feltételeit.

c) A TERV, ILLETVE PROGRAM, VALAMINT A VÁLTOZATOK MEGVALÓSÍTÁSA KÖNRYEZETI
HATÁSAINAK, KÖVETKEZMÉNYEINEK FELTÁRÁSA
A terv céljainak összevetése a terv szempontjából releváns nemzetközi, közösségi,
országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal
A terv a területre vonatkozó magasabb-rendű tervek, a korábbi rendezési tervek, fejlesztési
koncepció és fejlesztési program figyelembevételével készült:
- Zalaegerszeg és kistérsége Stratégiai és Operatív programja
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Program I. felülvizsgálat
- Zalaegerszeg Város Települési Környezetvédelmi Programja
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Helyi Hulladékgazdálkodási Terv 2004-2009.
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Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele a
tervben, illetve programban
A környezetvédelem – ellentétben nevével – nem csupán védekező jellegű tevékenység,
hanem olyan tervszerű környezetfejlesztés, amely környezetünket szükségleteink szerint, de
egyben az ártalmak megelőzésével biztosítja. Így célja a társadalmi-gazdasági fejlődés
biztosítása mellett a károkat megelőző védelem, az okozott károk, szennyeződések
felszámolása, a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás. Így a terv szem előtt
tartja a területrendezés és a környezetvédelem összehangolásának szükségességét, annak
figyelembevételével, hogy:
- A környezetvédelemnek nem lehet célja, hogy egy adott területen rossz életkörülmények
fenntartása árán óvja a környezetminőséget.
- A területfejlesztésnek pedig nem lehet célja, hogy az életminőséget a környezet rovására, a
rövid távú gazdasági érdekek szerint javítsa.
A terv céljainak egymás közti, illetve a releváns tervek (2.2.) céljaival való
konzisztenciája környezeti szempontból
Zalaegerszeg
MJV
Településszerkezeti
és
szabályozási
tervének
felülvizsgálati
dokumentációjában szereplő javaslatok releváns tervek céljaival való konzisztenciáját az
alábbi táblázat mutatja.
Javaslatok, célok
Releváns tervek
Levegőtisztaság- és zajvédelem
Zalaegerszeg és kistérsége Stratégiai és
•
Úthálózati fejlesztések, utak portalanítása, •
Operatív programja VIII. 1.1
forgalomszervezés,
tömegközlekedés
•
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Települési
fejlesztése
Környezetvédelmi Program I. felülvizsgálat
KÖZ-3 és LEV-3,4
•
Zalaegerszeg
Város
Települési
Környezetvédelmi Programja III. 5.4
Zalaegerszeg és kistérsége Stratégiai és
•
Környezetbarát
közlekedési
módok •
Operatív programja VIII. 1.1.4
fejlesztése
(kerékpáros,
gyalogos
•
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Települési
közlekedés)
Környezetvédelmi Program I. felülvizsgálat
KÖZ-2 és LEV-4
Zalaegerszeg
Város
Települési
•
Fűtési energiaigény csökkentése (korszerű •
Környezetvédelmi Programja 1.2
tüzelőberendezések, tüzelőanyagok, házak
szigetelése)
•
A fejlesztések (főleg ipari) levegőminőségi •
Zalaegerszeg
Város
Települési
és zajterhelési hatásainak szabályozása
Környezetvédelmi Programja II. 1.1 és III.
6.2.1
•
Települési
zajtérkép
készítés,
aktív •
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Települési
(úthálózati fejlesztések) és passzív (műszaki
Környezetvédelmi Program I. felülvizsgálat
K.1.6 és ZAJ-1,2
létesítmények,
funkciók
megválasztása,
Zalaegerszeg
Város
Települési
nyílászárók
cseréje
stb.)
zajvédelmi •
Környezetvédelmi Programja III. 6.2
technikák alkalmazása
Talajvédelem
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Települési
•
Termőföld
védelme
(erózió,
defláció, •
Környezetvédelmi Program I. felülvizsgálat
savanyodás elleni védekezés), talajjavítási
FÖLD-3
programok
•
Zalaegerszeg
Város
Települési
Környezetvédelmi Programja 2.2
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Települési
•
Felhagyott,
szilárd
hulladéklerakók •
Környezetvédelmi Program I. felülvizsgálat
rekultivációja, az illegális hulladéklerakások
HULL-4
feltérképezése, felszámolása
•
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Helyi
Hulladékgazdálkodási
Terv
2004-2009.
2/A.II.2.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Települési
•
Mezővédő erdősávok, fásítások, erdőterület •
Környezetvédelmi Program I. felülvizsgálat
növelése őshonos fafajokkal (defláció, utak
HULL-4 és T.1.5.
menti talajszennyezés csökkentése)
Zalaegerszeg és kistérsége Stratégiai és
•
Ökológiai szempontokat figyelembe vevő •
Operatív programja VIII. 4.1
mezőgazdaság
kialakítása,
extenzív
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Települési
földművelési
módok
(pl.
csökkentett •
Környezetvédelmi Program I. felülvizsgálat
kemikáliák felhasználása)
HULL-3
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Javaslatok, célok
•
Állati
eredetű
hulladékok
kezelőtelep kialakítása

Releváns tervek
kezelésére •
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Települési
Környezetvédelmi Program I. felülvizsgálat
HULL-3

Felszíni vízvédelem
•
A Zala-folyó komplex ökológiai élőhelyének
rekonstrukciója, a Gébárti-tó minőségét
közvetlenül befolyásoló Szent Márton patak
vízminőségének javítása
•
Az
ökológiai
alapú
vízgazdálkodás
megvalósítása,
ökológiai
folyosók
rehabilitációja
Felszín alatti vízvédelem
•
A felszín alatti vízkészlet védelme mind
mennyiségi, mind minőségi szempontból, az
ivóvíz hálózat azbeszt mentesítése, az
ellátatlan
területek
bekapcsolása
a
rendszerbe,
a
hálózati
objektumokkal
kapcsolatos fejlesztések
•
A
termálhő-vagyonnal
való
optimális
gazdálkodás és a környezet védelme
érdekében
folyamatos
ellenőrző
hidrogeológiai mérések
Élővilág és a biodiverzitás megőrzése
•
Vizes
élőhelyek,
zöldfolyosók
folytonosságának
helyreállítása
az
elöregedett zöldsávok pótlásával és újak
létesítésével

•
•
•

•
•

Zalaegerszeg és kistérsége Stratégiai és
Operatív programja VIII.1
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Települési
Környezetvédelmi Program I. felülvizsgálat
VÍZ-1

•

Zalaegerszeg és kistérsége Stratégiai és
Operatív programja VIII.1

•

Zalaegerszeg
Város
Települési
Környezetvédelmi Programja 4.4.4
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Települési
Környezetvédelmi Program I. felülvizsgálat
1.1.3
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Települési
Környezetvédelmi Program I. felülvizsgálat
1.1.3

•

Erdőterületek
növelése
honos
fajok •
betelepítésével, a parlagok gyomosodásának
megszüntetése
az
invazív
lágyszárúak
rendszeres kaszálásával
Szennyvízkezelés
•
Csatornafejlesztés és a hálózat folyamatos •
a
volt
zártkerti
ellenőrzése,
településrészeken egyedi szennyvíztisztító •
kisberendezések kialakítása.
•

Hulladékgazdálkodás
•
Hulladékkeletkezés
megelőzése,
hulladékszegény technológiák bevezetése
•
A
szelektív
hulladékgyűjtés
továbbfejlesztése, környezeti tudatformálás,
hulladék újrahasznosítási program, szerves
kezelése
és
hulladékok
gazdaságos
hasznosítása
•
Illegális
hulladéklerakók
feltérképezése,
felszámolása, és az újak „születésének”
megakadályozása
•
Állati
eredetű
hulladékok
kezelésére
megfelelő kezelőlétesítmény(ek) kialakítása

Zalaegerszeg és kistérsége Stratégiai és
Operatív programja VIII.1
Zalaegerszeg
Város
Települési
Környezetvédelmi Programja 3.1
Zalaegerszeg és kistérsége Stratégiai és
Operatív programja VIII.1

•
•
•
•
•

Zalaegerszeg
Város
Települési
Környezetvédelmi Programja 2.1
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Települési
Környezetvédelmi Program I. felülvizsgálat
VÍZ-2
Zalaegerszeg és kistérsége Stratégiai és
Operatív programja VIII. 2.1.18
Zalaegerszeg és kistérsége Stratégiai és
Operatív programja VIII. 2.1.17
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Települési
Környezetvédelmi Program I. felülvizsgálat
K.1.4
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Települési
Környezetvédelmi Program I. felülvizsgálat C
3.1. HULL-3
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Helyi
Hulladékgazdálkodási
Terv
2004-2009.
2/A.V

A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel, illetve programmal
összefüggésben lévő elemeinek ismertetése
A helyzetelemzésünk célja, hogy beazonosítsuk azokat a problémákat, kihívásokat,
amelyekkel a program keretében készülő helyzetelemzést, célstruktúrát és beavatkozási
tevékenységek csoportjait értékelni tudjuk. Az elemzés azt is leírja, hogy az adott
problémának mik a kiindulási okai, illetve, hogy mik a problémás helyezetek következményei.
A helyzetértékelés alapvető célja, hogy mind a vizsgálat, mind pedig a programozás számára
bemutassa, felismerhetővé tegye a környezeti problémák kialakulásának okait.
A helyzetelemzés során a problémák közti logikai kapcsolatok, valamint az egyes problémák
okai (vagy mozgatórugói) és következményeik azonosítása, vagy akár szintbeli kapcsolódások
bemutatatására törekszünk. Célunk a legfontosabb problémakörök és azok okainak feltárása,
azonosítása.
Jelenlegi környezeti folyamatok, trendek és mozgató rugóik feltárása, összefoglalását az
alábbi struktúrában végeztük el: Problématérkép és konfliktuselemzés környezeti,
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fenntarthatósági szempontból, ok—állapot, problémás helyzet—problémás
származó következmények, hatások struktúra alkalmazásával.

helyzetből

A terv megvalósítása által befolyásolt terület környezeti jellemzőinek azonosítása
A KÖRNYEZETI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA, KÖRNYEZETTERHELÉS
A környezetállapot vizsgálatakor az egyes környezeti elemekre irányuló hatásokat vizsgáljuk,
mivel ezek állapota határozza meg a környezet minőségét.
Levegőállapot
A levegő minősége a szennyezőanyagok mértékétől és minőségétől, valamint a szennyezés
terjedésétől függ. Zalaegerszeg területén levegőtisztaság-védelmi szempontból viszonylag
kedvezőek az adottságok. Az 1/2005. (I. 13.) KvVM rendelettel módosított környezetvédelmi
és vízügyi miniszter 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelete alapján, amely a légszennyezettségi
agglomerációk és zónák kijelöléséről rendelkezik, a település légszennyezettsége az alsó
vizsgálati küszöböt kén-dioxid, szén-monoxid és benzol mennyiségét tekintve nem haladja
meg (F kategória). A nitrogén-dioxidot nézve a szennyezés mértéke a felső és az alsó
vizsgálati küszöb között van (E kategória). Szilárd légszennyezőanyagokat tekintve a
szennyezés mértéke a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van
(D kategória).
A levegő minőségének egyik meghatározó tényezője a települési légszennyezési kibocsátás. A
város környezeti és gazdasági adottságaiból adódóan a légszennyezőanyag kibocsátások
elsősorban a lakossági és közületi gázfelhasználáshoz, a közlekedésből adódó
levegőszennyezéshez, valamint az ipari létesítményekhez és szolgáltatói tevékenységekhez
kötődnek.
Zalaegerszeg térségében légszennyezőanyag kibocsátás szempontjából a közúti közlekedés a
meghatározó, melyből adódó légszennyezést főként a 74. és a 76. számú másodrendű
főközlekedési utak okozták egészen addig, amíg átadásra kerültek az É-i elkerülő szakaszok.
Ennek eredményeként a városon átmenő forgalom mintegy 30%-kal mérséklődött, mely
jelentős mértékben a tehergépkocsi forgalom csökkenésének köszönhető. A belváros
forgalomterhelésének mérséklése érdekében több kereszteződésben is körforgalmat építettek,
amely a csomópontokon való gyorsabb áthaladást segíti elő, ezzel is mérsékelve a
közlekedésből adódó légszennyezés mértékét. A közlekedési eredetű emissziót jellemzően
szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok, ólom és telítetlen szénhidrogének alkotják. Ezek
közül a telítetlen szénhidrogének közvetlenül az utak környezetében rakódnak le.
A városban a közlekedésből adódó káros hatások mellett további levegőterhelést jelentenek
az ipari létesítmények tevékenységéből adódó kibocsátások, ám ezek mértéke nem jelentős,
hiszen Zalaegerszeg jellemzően nem ipari jellegű város.
A megyeszékhelyen levegőterhelést jelentenek még a lakossági fűtés során jelentkező
kibocsátások, hiszen a vezetékes gázellátás fokozatosan egyre népszerűbbé vált. Ennek
ellenére a gázzal ellátott lakások esetében is egyre jelentősebb számú a vegyes tüzelés
használata – mivel a lakosság a korábbi tüzelő berendezéseit is használja az energiaárak
fokozatos emelkedése miatt –, melynek várható következménye a légszennyezés időszakos
emelkedése. A gáztüzelésből elsősorban szén-monoxid és nitrogén-oxidok kerülnek a
levegőbe.
A városban ülepedő por csak hosszantartó, száraz időben főként a Balatoni út térségében
érzékelhető, melynek mennyisége határérték közeli, időnként határérték feletti. Bizonyos
építési-bontási munkák során is kerül por olyan mennyiségben a környezeti levegőbe, amely
hosszabb-rövidebb ideig tartó szennyezettséget okoz.
Az allergén gyomnövények főként a városból kivezető utak mentén lévő árkokban fordulnak
elő, melyek gyérítése az árkok, útpadkák és zöldfelületek rendszeres kaszálásával történik.
A fentiek alapján elmondható, hogy a település esetében a közlekedésből adódó
légszennyezőanyag kibocsátás a legjelentősebb. A közúti közlekedés okozta levegőszennyezés
mértéke nagyságrendekkel nagyobb, mint a fűtési vagy az üzemi eredetű légszennyezés.
Amíg ez utóbbiak fokozatosan csökkenő tendenciát mutatnak, a közlekedési eredetű
levegőszennyezés a forgalom növekedésével arányosan fokozatosan növekszik még akkor is,
ha a gépjárművek műszaki állapota általában javult. A forgalom által okozott
levegőszennyezettség több alkalommal is okoz egészségügyi határérték túllépést, azonban a
túllépések rövid idejűek, hiszen a kedvező meteorológiai adottságok miatt a kibocsátások
gyorsan felhígulnak, és a város levegőminőségét tartósan nem rontja.
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Zaj- és rezgésterhelés
Zalaegerszeg zaj- és rezgésterhelését főként a közlekedés, az ipari tevékenységek, valamint a
kulturális- és szórakoztatóipar okozza. Ezek közül a település környezeti zajhelyzetét döntő
módon a közlekedés határozza meg. Mind az átmenő, mind a belső forgalom jelentős, mely
határértéket meghaladó zajjal terheli a város fokozott védelmet igénylő, főként kórházi és
oktatási intézményeit.
A közúti közlekedés zajhatása mellett számolni kell a vasútállomáson és a településen átmenő
vasúti közlekedés hatásával is, annak ellenére, hogy ezek csak kis mértékű zajterhelést
okoznak, mivel a települést érintő vasútvonal nem tekinthető kiemelt forgalmú szakasznak,
bár a pályaudvar közvetlen térségében magasabb a zajhatás, valamint az éjszakai időszakban
a hangjelzések okozhatnak jelentős zajterhelést.
Az üzemi vagy szolgáltató jellegű létesítmények zaja csupán lokálisan hat, ezért a
lakosságnak csupán kisebb részét érinti, így a településen jelentős zajvédelmi problémát,
határértéket meghaladó zajkibocsátást üzemi létesítmény nem okoz.
A szórakoztatóipari, kulturális illetve vendéglátó létesítmények és rendezvények döntően
közvetlen környezetüket terhelik. Lakossági zavarást általában a hangosító berendezések
okoznak, de zavaró lehet a hűtő és légkondicionáló berendezések kültéri egységeinek
működése is. A település nagyobb részét is érintő zajvédelmi problémát csupán a szabadtéri
rendezvények, események zajhatása okoz, melyek azonban ritkán kerülnek megrendezésre.
A helyi sajátosságokat elemezve összefoglalóan megállapítható, hogy Zalaegerszeg
zajhelyzetét döntő módon a közúti közlekedés határozza meg.
Talajtani adottságok
Zalaegerszeg térsége nem tekinthető sem erózió-, sem deflációveszélyes területnek, kivéve a
zártkerti területeket, ahol a vízrendezés hiányából adódóan jelentős az erózió veszélye.
A területek csaknem háromnegyedét gyengén savanyú talaj borítja, melyeken fenntartó
meszezést, a semleges kémhatású területeken pedig esetenként mésztrágyázást célszerű
végezni. E mellett a talajok jórészt gyenge és közepes humusztartalommal rendelkeznek,
amelyet rendszeres szervesanyag-utánpótlással, istálló- és zöldtrágyázással magasabb
szinten lehet tartani. A terület talajainak foszforellátottsága összességében közepes,
káliumellátottsága pedig kedvező képet mutat.
Környezetvédelmi szempontból a legnagyobb gondot az illegális szemétlerakók jelentik,
amelyek közvetlenül szennyezik a talaj felső rétegét és a talajvizet, ezért fontos ezek
felmérése, megszüntetése illetve felszámolása.
A kistérség egyik legértékesebb természeti kincse a durvakerámia-ipari nyersanyag, mely
nagy készletben és kitűnő minőségben áll rendelkezésre.
Vízrajzi adottságok
Felszíni vizek
A terület felszíni vízfolyásokban és állóvizekben rendkívül gazdag, melynek következtében
sokszínű növény- és állatvilág alakult ki. A város legjelentősebb vízfolyása a Balatont tápláló
Zala folyó, amely a város közigazgatási területét mintegy 11,2 km hosszban szeli át. Mivel
sok lebegtetett hordalékot sodor magával, esőzéskor gyorsan megárad, de hamar le is apad,
mivel a vízfolyásokon évente fenntartó munkálatok végeznek, valamint a Zala árvédelmi
töltéseit rendszeresen kaszálják. A város közigazgatási területén számos kisebb-nagyobb
patak található.
Zalaegerszeg legjelentősebb állóvize a várostól északra található, 29,5 ha felületű Gébárti-tó.
Az elmúlt évek aszályos időjárása következtében a tó vízszintje az üzemi vízszint alatt van. A
tó vízminőségét elsősorban a csökkenő vízszint, a vízgyűjtőterületen folyó intenzív
mezőgazdasági művelés, másodsorban pedig a horgász tevékenység, valamint nyári
szezonban a strand működése befolyásolja kedvezőtlenül. . A város területén található kisebb,
mesterséges tavak vizére erőteljes eutrofizáció jellemző.
Felszín alatti vizek
Zalaegerszeg a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) kormányrendelet
alapján kiadott „a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területeken lévő
települések besorolásáról” szóló 27/2004. (XII. 25.) rendelet értelmében Fokozottan érzékeny
minősítéssel jelzett területen helyezkedik el. A Válicka-patak mentén húzódó, Keleti- és
Nyugati víznyerő terület vízbázisvédelem alá tartozik, melyre szükség is van, hiszen a Keleti
vízbázis kapacitásának mintegy 35%-a nehezen megvédhető, sérülékeny földtani közegben
van. A beépítettség és a növekvő beruházási valamint üzemeltetési költségek
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következményeképpen a jelenleg még kis kapacitással működő Nyugati vízbázis szerepe
erősödni fog, ezért e vízbázis vízminőségének megóvása is kiemelten fontos feladat.
A kistérség egyik legértékesebb természeti kincse a hévíz, melyből jelentős mennyiségű és
kitűnő minőségű készletek állnak rendelkezésre.
Élővilág
A terület 39 %-a szántó művelési ágba tartozik, ahol legjellemzőbb kultúra a búza, az őszi
árpa, a kukorica valamint a silókukorica. A 26 %-nyi erdőgazdasági területeket vegyeskorú,
zömmel keménylombos erdők borítják.
A Zala-völgye, mint jelentős vizes élőhely fontos szerepet játszik a vonuló madárfajok
életében, illetve a vonulási időszakokban a fajgazdagság és védett fajok egyedszáma is
kiemelkedő.
Az országosan védett növény- és állatfajok, illetve a helyi természeti értékek előfordulási
helyei alapján helyi védettség alá került a Csácsi Arborétum. Ezenkívül kiemelendő többek
között az Alsóerdő részeként az Aranyoslapi-forrás és Azáleás-völgy is, melyek elsőként
kerültek védelem alá.
A város területén található számos eltérő jellegű élőhelyen igen különböző jellegű és
fajösszetételű ökoszisztémák közül kiemelendő a Gébárti-tó, mely természetes vizes
élőhelynek tekinthető számos védett állatfajjal, továbbá fontos madárvonuló, költő és telelő
élőhely is. Másik fontos természeti terület a várostól délre húzódó összefüggő erdőterület, az
Alsóerdő, ahol nagy számban találhatóak botanikai és zoológiai értékek.
Szennyvízelvezetés és -tisztítás
A megyeszékhely szennyvizeinek elvezetését és tisztítását a Zalaegerszeg és térsége
regionális
szennyvízrendszeren
és
szennyvíztisztító
telepen
végzik.
A
város
csatornázottságának mértéke 85,9 %, a csatornarákötés aránya pedig 83,7 %. A volt
zártkerti településrészeken a vízhálózat kiépített, a csatornahálózatot azonban még csak
részben készült el. A közcsatornával ellátatlan területeken, az ivóvíz bekötéses vízellátással
ellátott lakások csatornapótló, helyi egyedi szennyvízgyűjtő medencékbe, többnyire szikkasztó
műtárgyakba helyezik el szennyvizüket, mellyel egyaránt jelentősen szennyezik a talajt, a
talajvizet és a mélyebben lévő rétegvizeket is.
Az 1983-ban létesült szennyvíztisztító telep 20.000 m3/d kapacitású mechanikai tisztítással és
10.000 m3/d biológiai tisztítással, iszapkezeléssel működik, mely tisztított szennyvizének
befogadója a Zala folyó, amely I. vízminőség védelmi kategóriába tartozik. A szennyvíztisztító
telep jelenleg pályázati forrásból átépítés, korszerűsítés alatt áll.
A szennyvízcsatornára csatlakozó egyes ipari tevékenységet folytató vállalatok szennyvíz
előtisztítóval rendelkeznek és csak ez után engedik szennyvizeiket a csatornahálózatba,
melynek mennyisége hozzávetőleg a teljes mennyiség harmadára tehető. A rendszeres
ellenőrzések és az önkontroll is megerősítik, hogy mindegyik ipari üzem előtisztítója megfelel
a jelenleg érvényes magyar előírásoknak.
Hulladékkezelés és -gazdálkodás
Az önkormányzatnak a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. trv. előírásai szerint a
hulladékok kezelésével kapcsolatosan kötelező feladataik vannak. Ennek értelmében a
településen szervezett hulladékgyűjtés van.
A város területén keletkező nem veszélyes hulladékok begyűjtését, szállítását, előkezelését és
lerakással történő végleges ártalmatlanítását a Zala-Depo Kft., mint közszolgáltató végzi. A
hulladék lerakása a Búslakpusztai kommunális hulladéklerakón történik. A lerakóra beszállított
hulladék 60 %-a a lakosságtól származik, a megyeszékhelyen keletkezett hulladék részaránya
mintegy 50%.
A termelési hulladék nagy része inert hulladék, évente mintegy 5-7 ezer t, mely alkalmas a
hulladéklerakó egyes szegmenseinek takarására is.
Zalaegerszegen a szelektív hulladékgyűjtés már jó hatásfokkal működik. Számos ponton
helyezek el 2 és 3 frakciós gyűjtőkonténert. Ezen kívül a kertvárosi városrészben 200 db
papírgyűjtésre alkalmas 150 literes gyűjtőedény került kihelyezésre az elmúlt években.
A biológiailag lebontható zöldhulladék kezelésére kísérleti jelleggel házi komposztálók kerültek
szétosztásra a lakosság körében. A településen a biológiailag lebomló szerves hulladékok
mennyisége az országos átlag értékeket figyelembe véve 32%-os.
A regionális hulladéklerakó bővítéseként az idei évbe került átadásra a lerakó közvetlen
szomszédságában a hulladékválogató-, valamint a komposztáló telep. A város területén belül,
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szintén a Zala-Depo Kft. üzemeltetésében inert hulladék hasznosítása érdekében működik
hulladékkezelő telep.
Mint ahogy az ország más területein is, így Zalaegerszegen is megfigyelhető az illegális
hulladéklerakás, ám a kihelyezett hulladék kis mennyiségű, ezért a lerakások tájképi romboló
hatása viszonylag kis mértékű, viszont előfordulása diffúz.
Egészséges, tiszta település
A környezeti állapotot több, gyakran egymással ellentétes hatású folyamat befolyásolja. Ezek
közül, a település állapotát meghatározó folyamatok közül néhány – eltérő mértékben és
jelentőséggel – a településen is érezteti hatását. A folyamatosan emelkedő közlekedési igény
kielégítése az életminőséget közvetlenül és közvetve rontó környezeti hatásokat okoz. A
forgalmas utak melletti levegő minősége a településen is kritikus.
A légszennyezéshez hasonló problémát jelent a közlekedés okozta zaj az utak mellett élő, a
közúthálózat folyamatban lévő fejlesztésével szaporodó számban érintett lakosság számára.
A folyamatosan növekvő lakossági és vállalati fogyasztás fokozott hulladéktermeléssel jár,
melynek kezelése sokrétű terhelést jelent a környezetre, illetve a hulladék kezelésében
kulcsszerepet játszó önkormányzat jelentős erőforrásait emészti fel. A környezeti terhelést az
illegális vagy nem megfelelő műszaki színvonalú hulladéklerakók okozta környezeti kockázata
jelenti.
A vízfelhasználás a településen összességében növekszik, a csatornázottság növekedésével
egyre nagyobb mennyiségű szennyvizet kell kezelni, ami lokálisan a természetes
folyamatokhoz mérten is jelentős vízforgalmat eredményez (hatása elsősorban a talajvíz
szintjében és állapotában mérhető). A szennyvíztisztító rendszer vízforgalmát tovább növeli,
hogy a csatornahálózat elavult és a burkolt felületekről összegyűjtött csapadékvizet nem lehet
különválasztani a kommunális és egyéb víztől.
Az elhanyagolt területek számos egészségügyi problémát okoznak a lakosságnak. Allergén
gyomnövények jelennek meg, illegális hulladéklerakók létesülnek, melyeken a háztartásokból,
vállalkozásokból kikerülő veszélyes anyagok is megjelennek.
Az átgondolt területrendezés helyett gazdasági kényszerből végrehajtott, erőltetett ütemű
fejlesztések gyakran a megoldásra váró régi környezetvédelmi problémák mellé újakat
generálnak. A forráshiány miatt a nagyobb hozzáadott értéket képviselő, ezért a magántőke
által jobban preferált, illetve könnyebben pályázható környezetvédelmi beruházások
valósulnak meg. A helyzetet árnyalja, hogy sok esetben ezek megfelelő színvonalú, hosszú
távú működtetésére már ugyanúgy nincs fedezet, mint a település környezeti érdekeit jobban
szolgáló, kisebb beruházásokra.
Vizek kártételeinek megelőzése és vízkárelhárítás
A kiegyensúlyozatlan vízháztartás, a szomszédos területek területhasználatában és
térszerkezetében
bekövetkezett
változások (pl. nagymértékű
erdőirtás) egyaránt
hozzájárultak ahhoz, hogy megnövekedett az árvíz-veszélyeztetettség. Az árvízveszély mellett
a belvíz hasonló nagyságrendű problémát jelent. A program prioritása a helyzetértékelésnek
megfelelően kiemelt figyelmet fordít az ár és belvízvédelemre.
Vizeink jó kezelése
Felszíni vizek minősége elsősorban az oxigén- és tápanyagháztartási mutatók és a
bakteriológiai paraméterek tekintetében rossz. A szennyvíztisztítási programok előrehaladása,
illetve a gazdasági struktúraváltás, valamint a nagy hígítási kapacitás ellenére a Zala-folyó
vízminősége nem megfelelő, s a kisvízfolyásaink állapota is rossz, mert a terhelések
esetenként lényegesen meghaladják az öntisztuló képesség mértékét. A nem vagy nem
megfelelően kezelt szennyvíz terheli a talajt és a talajvizet.
A program tartalmazza „a vizek jó ökológiai állapotának” eléréséhez szükséges
intézkedéseket. Kiemelten kezeli vízvédelmi területeket, hidromorfológiai szempontból
kockázatos víztesteket, a holtágak vízpótlását, a felszín alatti vizek szennyezésének
megakadályozását, a vízvisszatartást és a vízpótlást. A program céljai között szerepel, hogy
„megakadályozza a vízi ökoszisztémák, és az általuk közvetlenül függő szárazföldi
ökoszisztémák és vizes területek további romlását, védi és javítja azok állapotát”.
Természeti értékeink jó kezelése
A fejlesztések általánosságban a zöldmezős beruházásokat részesítik előnyben, jelentős
területfoglalást és termőföld veszteséget okoznak pont azokon a területeken, ahol inkább
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zöldfelületekre lenne szükség. A természeti adottságokhoz illő tájhasználat „gazdaságtalanná
válik, növekszik a parlagterületek és a beépített területek nagysága. A nem mezőgazdasági
hasznosítású területeken nő a szennyezett területek száma.
A gyepterületeket beszántják, nem legeltetik, az árterek hasznosítása nem a hagyományos
elveken alapul, az intenzíven művelt mezőgazdasági területek aránya még mindig magas az
arra kevésbé alkalmas területeken. A füves élőhelyek élővilága veszélyeztetetté válik,
nehezen vagy egyáltalán nem visszafordítható degradációs folyamatok indulnak el, az erdei
ökoszisztémák biodiverzitása csökken, a szántóföldekhez kötődő fajok fennmaradásának
esélyei csökkennek.
A természetes térbeli folyamatok lehetőségei szűkülnek, az élővilágra nehezedő szelekciós
nyomás erősödik, a fajok veszélyeztetettsége nő. A környezeti elemek szennyezése, a hosszú
távú agrár vagy erdőgazdálkodási potenciál csökkenése, ivóvízbázisok veszélyeztetése, a
biodiverzitás csökkenése figyelhető meg.
Környezetügy mint gazdasági hajtóerő
Jelenleg magas az energiaintenzitás, valamint a fajlagos anyagfelhasználás. Ez a két tényező
jelentős szennyezőanyag-kibocsátáshoz, illetve hulladéktermelődéshez vezet, amit meg
lehetne előzni, így viszont az utólagos kezelés megoldásának igényét növeli. A prioritás
következtében elérhető környezeti eredmények, pl. az öko-hatékonyság javulása az
energiafelhasználás csökkenését is magával hozza.
A lakosság környezettudatossága sokat javult, de a fogyasztás iránti vágy még sokszor
erősebb a környezettudatosságnál. A jelentős mértékű fogyasztás igen sok környezeti
probléma okozója, amit viszont ellensúlyozhat a környezetbarát termékek fogyasztási
arányának emelkedése. Ennek gátja lehet a fizetőképes kereslet hiánya.
A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és várható alakulása, ha a terv
nem valósulna meg
Környezeti konfliktusok kialakulásában általában érdekek ütközése játszik szerepet. A
környezeti konfliktusok kezeléséhez szükséges az érdekelt és érintett szereplők felkutatása,
és kapcsolódó érdekeiknek, elvárásaiknak és helyzetüknek feltárása A helyi környezeti
konfliktusok szereplői a problémák jellegétől, összetettségétől függően változnak. A helyi
társadalmak hazánkban hasonló szerkezetűek, így környezeti konfliktusok esetében támadhat
az a benyomásunk, hogy mindig ugyanazokkal az érvekkel és ellenérvekkel találkozunk. A
konfliktusok szereplői jelen esetben a Szabályozási terven keresztül alapvetően az
Önkormányzat, a lakosság, a befektetők, valamint a közreműködő hatóságok, illetve a sajtó.
Nehéz kérdés az adatok minél teljesebb körű beszerzése. Általában annál nehezebb az
összehasonlíthatóságot biztosító adatok beszerzése, minél kisebb területegységeket
szeretnénk megvizsgálni. További nehézséget jelent, ha a környezeti adatoknak a területi
elemzéshez szükséges aggregációját nem a begyűjtési egységekre, vagy ezek nagyobb
összevonható egységeire (pl. erdőrészlet, kistáj, stb.) kell elkészíteni, hanem a
területfejlesztés számára fontos igazgatási egységekre. Ahhoz ugyanis, hogy a megfelelő
aggregációt el lehessen végezni, a legtöbb esetben szükség van a települési adatok
begyűjtésére és feldolgozására, márpedig a szabadon hozzáférhető és a kutatók számára
közvetlenül beszerezhető környezeti adatok települési szinten igencsak hiányosan állnak
rendelkezésre.
A levegőminőség vizsgálatának, fenntartásának és javításának területfejlesztés jelentősége
abban áll, hogy a levegő, mint az ember létezését a legközvetlenebbül biztosító közeg
elszennyeződésekor kivédhetetlen egészségügyi kockázatokat okoz, amelyek a társadalom
fejlődésének alapfolyamatait gátolhatják. A tartósan elszennyezett levegőjű területeken
meghiúsulhatnak a levegőbe szennyezőanyagot kibocsátó termelő vállalatok befektetései,
mert légszennyező tevékenységükre már nem kaphatnak környezetvédelmi engedélyt. Ilyen
konfliktushelyzetek alakulnak ki a közlekedési utak és lakóterületek határain, valamint az
ipari-gazdasági területek szintén lakóterületekkel határos részein.
A vizek mennyiségi és minőségi védelme alapvető fontosságú a gazdaság és társadalom
harmonikus működéséhez. A víz tisztasága, vagy szennyezettsége, valamint a rendelkezésre
álló vízmennyiség befolyásolja a gazdaság ágazatainak eredményes működését, a
vízhasználatok biztonságát, az emberi egészséget és az élővilág egészségi állapotát.
Környezeti konfliktushelyzet a csatornázottság nem teljes mértéke, az esetlegesen előforduló
illegális szennyvízkihelyezés, valamint a szennyvíz közműhálózat nyomott szakaszain
megtalálható átemelők helyenként nem megfelelő védelemmel történő ellátottsága.
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A talaj megbecsülése, ésszerű és fenntartható használata és megóvása az életminőség
javításának egyik feltétele. A jó minőségű talaj a mezőgazdasági termelés alapvető
erőforrásaként és az ipari beruházások telephelyeként a gazdaság alapvető működési
feltételeihez járul hozzá, ezért védelme különösen fontos. A természeti környezetben az
élővilág hasznosítja és függ tőle, míg a települési környezetben a rekreációt és esztétikai
élményt és a kulturált környezetet biztosítja a zöldterületek alapjaként. Talajvédelem
szempontjából a hulladék (folyékony és szilárd) elhelyezés, valamint a területfoglalás
(termőföld művelésből történő kivonása) teremt konfliktushelyzetet.
A hulladékgazdálkodás a hulladék begyűjtését, tárolását, hasznosítását és ártalmatlanítását
elősegítő, e folyamatok biztonságát növelő, a környezetterhelést csökkentő tevékenység,
mely a hulladékok fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával jár. A jól
működő hulladékgazdálkodási rendszerek területfejlesztési jelentőségét elsősorban az adja,
hogy
hozzájárulnak
a
lakóterületek,
természeti
területek
és
az
iparterületek
elszennyeződésének és károsodásának megelőzéséhez, másrészt a begyűjtött hulladékfajták
energiatermelésre is hasznosíthatóak, kiváltva a felhasznált nem megújuló energiaforrások
egy részét. A szelektív hulladék gyűjtő rendszerek az ipari termelés számára
másodnyersanyagokat biztosítanak, ezáltal csökkentik a felhasznált nyersanyagok és
természeti erőforrások kiaknázásának volumenét.
A környezetbiztonság fogalma integrálja azokat a valószínűsíthető káreseményeket, és az
ezek ellen tett intézkedéseket, amelyek egyrészt a váratlan és szélsőséges természeti
folyamatok következményeiként veszélyesek a környezetre, másrészt az emberi gondatlanság
miatt bekövetkező mérgezések, veszélyes anyagokkal okozott haváriák (vegyi balesetek) és
természeti katasztrófák (tűzesetek) miatt okoznak súlyos környezeti krízishelyzeteket. A
környezetbiztonság magas szintje biztosítja a területfejlesztési tevékenység eredményes
megvalósulását, a társadalmi-gazdasági fejlődéshez szükséges beruházások és termelő
tevékenység folyamatos és zavartalan működését.
Területfejlesztési vonatkozásban természeti környezet alatt az élő és élettelen természeti
értékek, természeti területek és ökológiai rendszerek összességét értjük, amelyek
működésében a természetes folyamatok az uralkodóak, és amelyek fenntartásával,
megőrzésével és fejlesztésével a természet- és tájvédelem foglalkozik. Mind a természet-,
mind a tájvédelem kulcsfontosságú a területi folyamatokban, és nemcsak egyes fejlesztések
korlátozó és kötelezően betartandó tényezőjeként, hanem mint a turisztikai fejlesztések egyik
fontos feltétele, a lakosság életminőségét pozitívan befolyásoló tevékenység, és az ökológiai
gazdálkodáshoz szükséges feltételek megteremtője.
A terv, illetve program megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti
hatást kiváltó tényezők, okok feltárása
Természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelés közvetlen
előidézését kiváltó tényezők
A jelen program során elkészült terv a település korábbi szerkezeti és szabályozási tervére
épülve, a tervi véleményezési szakasz alapján készült a természeti erőforrások fenntartható
használatának figyelembe vételével:
- takarékos és értékvédő gazdálkodás a meg nem újuló természeti erőforrásokkal
- a fejlesztéseknél előnyben kell részesíteni a területkímélő megoldásokat
- közlekedési, szállítás racionalizálása
- hulladékok keletkezésének megelőzése, minimalizálása, hulladékok újrahasznosítása
- helyi kulturális sajátságok figyelembe vétele
- emberi egészség megőrzése
- zöldmezős beruházások elkerülése, barnamezős beruházások előtérbe helyezése.
A terv a természeti erőforrások tekintetében a település jelenlegi helyzetéből adódóan, az
ország hasonló városaiban kialakult, kedvezőtlen tendenciák megállítását célozza, szem előtt
tartva település gazdasági versenyképesség növelésének lehetőségét is.
A terv alapvető célja a természeti erőforrások racionális kihasználása érdekében a már
beépített területek optimalizált felhasználása, lehetőség szerint (alapvetően a közlekedési és
egyéb infrastrukturális, szükségszerű fejlesztések kivételével) a már beépített, illetve
beépítésre szánt területek kihasználásának elősegítése.
A lényeges közvetlen – a jelenlegi állapotban is fennálló – környezeti hatásokat az
alábbiakban foglalhatjuk össze:
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területfoglalás,
beruházásokhoz, építkezésekhez kapcsolódó tevékenységek,
új elemek megjelenése, üzemelése
környezetvédelmi létesítmények hatásai (zajvédelem, fasorok, erdősávok)
havária.
A program készítése során figyelembe vett környezeti cél a természeti erőforrások közvetlen
igénybevételének és a környezetterhelés mértékének minimalizálása, melynek konkrét
megvalósítása projekt szinteken lehetséges (pl: hatásvizsgálatok és engedélyezési eljárások).

-

Közvetett módon környezeti következménnyel járó társadalmi, gazdasági
folyamatokat ki váltó, vagy ösztönöző tényezők
A 3.5.1 fejezetben említett fejlesztési elképzelések ösztönzést jelentenek a fejlesztéssel
érintett területek gazdasági szempontú felértékelődésével. Ezek, a fejlesztések hatására
kiváltott társadalmi-gazdasági folyamatok környezeti szempontból további, közvetett hatást
jelentenek. Egy település építési szabályzata alapvetően generál társadalmi és gazdasági
folyamatokat, melyeken keresztül különböző jellegű és nagyságú környezethi hatásokat
okozhat.
befektetés-ösztönző hatás,
termelési, illetve kereskedelmi élénkülésből adódó hatás,
foglalkoztatási helyzet javulásából adódó hatás,
demográfiai változások hatása,
turisztikai-idegenforgalmi hatások.
Az előző információkból kiindulva a terv megvalósítása esetén várható, a
környezetet érő hatások, környezeti következmények előrejelzése
A program megvalósítása esetén várható, a környezetet érő negatív és pozitív hatások,
környezeti következmények előrejelzése, azok bizonytalanságának jelzésével az alábbi
szempontok alapján végeztük el.
Jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés
A környezeti elemek (föld, levegő, víz, élővilág, épített környezet, építészeti és
régészeti örökség)
Talajvédelem, területfoglalás
A program során előtérbe került a meglévő, termelésből már kivont területek hasznosítása, a
termőterületek megóvása. A szükségszerű (elsősorban közlekedési, infrastrukturális)
beruházásokat leszámítva a tervekben a jelenlegi, beépítésre szánt területek hasznosításával,
kihasználtságának optimalizálásával tervezett a város fejlesztésének előre mozdítása.
A minimálisan előforduló eróziónak kitett területek rendezése (talaj megkötése) kedvező
hatású a talaj termékenységének megóvására vonatkozóan.
A tevékenységekből, üzemelésből adódó talajterhelés (szennyvízcsatorna kiépítettségből
adódóan) a városon belül különböző képet mutat. A talajterhelés, szennyeződés elkerülése
érdekében törekedni kell (lehetőségek szerint) a teljes közműellátottságra, illetve ahol ez
gazdasági, műszaki okok miatt nem lehetséges, abban az esetben a környezet szennyezést
kizáró módon történő folyékony hulladék kezelésére. A havária esetekből adódó szennyezések
megelőzéssel a minimálisra csökkenthetők, azok bekövetkezésekor a szennyezett talajt
veszélyes hulladékként kell kezelni, kitermelni és elszállítani
Felszíni és felszín alatti vizek
A település kiemelten érzékeny területen található mind felszíni, mind pedig felszín alatti vizek
tekintetében, ezért a település fejlesztési, fejlődési irányát befolyásoló alapvető program
megfelelő irányban kell, hogy előmozdítsa a vizek védelmét, szem előtt tartva (elsősorban) a
felszíni vizek kártétel nélküli elvezetésének megoldást is.
A terv közvetlen, illetve közvettet hatása, egyben pozitív eredménye várhatóan a felszíni- és
felszín alatti vizek szennyezésének csökkenése irányába mutat.
A csapadék- és szennyvizek különválasztása a szennyvíztisztító rendszer terhelését csökkenti,
ezáltal működését optimalizálja. A működés optimalizálásával a környezetterhelés csökkenése
várható.
A lakóterületek szennyvíz közműcsatornára történő rákötése (ahol ez nem oldható meg ott
megfelelő műszaki védelem kialakítása) a felszín alatti vizek védelmét szolgálja, csökkente a
talajvizek terhelését.

61.
Az üzemi tevékenységekből, közlekedésből/parkolásból adódó esetleges szennyezés
kockázata minimálisra csökkenthető a szükséges előtisztító műtárgyak, berendezések
beépítésével.
Levegő
Levegőtisztaság-védelmi szempontból ipari méretű üzemek növekedése, újak megjelenése a
tervi szabályozás szerint (az érvényben lévő egyéb jogi szabályozásokkal együtt) elősegíti a
jelenlegi helyzetnél kedvezőbb levegőminőség kialakulását. Az ipari-gazdasági, illetve
kereskedelmi területek helyének megfelelő kijelölése a lakóterületek levegőminőségének
veszélyeztetését
csökkenti.
A
gazdasági
tevékenységekből
adódó
levegőterhelés
növekedésének elkerülése projektszintű feladatot jelent a mindenkori város vezetés, az
önkormányzat számára.
A közlekedési utak optimalizálásával, a legforgalmasabb, elsősorban városközponton áthaladó
közlekedési útvonalak egyre növekvő forgalma alóli tehermentesítésével a lakosságot érő
légszennyező hatások kedvező irányba mozdulhatnak el.
Szintén kedvező hatással járhat a város különböző területein tervezett zöldterület fejlesztések
(elsősorban erdő), melyek növelik a város tüdejét jelentő zöldfelületeket.
Zaj
Zalaegerszeg városban a működő gazdasági tevékenységek jellemzően nem jelentenek
jelentős mértékű zavaró hatást zaj tekintetében. A település rendezési tervének
módosításával a lehetséges zajforrásnak számító üzemi létesítményeket a település külső
területeire tervezett telepíteni új beruházások esetében, így a fejlődés nem jelent kedvezőtlen
hatást, lakossági szempontból élhetőbb város kialakulását segíti elő.
A szükségszerű közlekedési fejlesztések a meglévő, helyenként túlterhelt közlekedési
rendszer forgalmát tervezik oly módon megosztani, hogy a település lakott területeit a
közlekedési zajoktól a lehető legnagyobb mértékben megkíméljék.
Hulladékgazdálkodás
A beavatkozás közvetlen eredménye várhatóan a talaj-, felszíni víz- és felszínalatti
vízszennyezés csökkenése, illetve a szennyezés kockázatának csökkenése. A tervben
hulladékgazdálkodási területekként jelölt városrészek korábbi fejlesztések eredményei, azok a
településen és vonzáskörzetében keletkező kommunális, illetve egyéb szilárd hulladékok
begyűjtését követő kezelését, ártalmatlanítását szolgálják. A településen a szelektív
hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás elősegítése kisebb terhelést jelent a környezetre
vonatkozóan.
Élővilág
A program során előtérbe került a meglévő, élővilág szempontjából kevésbé értékes területek
hasznosítása, valamint a település adottságainak megfelelően, az élhetőbb város irányába
történő elmozdulás elősegítése érdekében a zöldterületek nagyságának növelése.
Kiemelt szempont a felszíni vizek környezetében, valamint a beépítésre nem szánt területeken
meglévő élővilág megóvása, a biodiverzitás mértékének növelése.
Élővilág szempontjából nem számottevő, kedvezőtlen hatások a már degradált, illetve
kultúrállapottal jellemezhető területeken (jelenleg is beépítésre szánt területek)
jelentkezhetnek.
A környezeti elemek rendszerei, folyamatai, szerkezete (táj, település, klíma,
természeti (ökológiai) rendszer, a biodiverzitás)
Táj
A táj hasznosítása során meg kell őrizni a tájak természetes és természet-közeli állapotát,
gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és jellegét meghatározó természeti értékek,
rendszerek és egyedi tájértékek fennmaradásáról.
Tájvédelmi szempontból a beruházások által érintett területeken épülő új létesítmények
okozhatnak kedvezőtlen hatást. A fejlesztési területek megválasztásával ezek a hatások
minimálisra csökkenthetők. Elsősorban a természetvédelmi, természet-közeli, üdülő- és
pihenőterületeken kell minimálisra csökkenteni a tájképet zavaró elemeket.
Települési környezet
A szabályozás megfelelő alakításával a terület felhasználások lehetőségek szerinti optimális
területi elosztásával lakható települési környezet kialakulása segíthető elő. A szabályozás
különböző elemeivel, a fejlesztések irányíttatásával az esetlegesen fellépő kedvezőtlen,
terhelő hatások a minimálisra csökkenthetők. A 3.5.2 fejezetben ismertetett hatások
közvetetten környezeti hatásokat váltanak ki. Ezen hatások érvényesülése (lehet pozitív és
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negatív) nagymértékben függ az egyedi projektektől, mivel azok hatásia a későbbiek során
együttesen jelentkeznek.
Építészeti örökség
Az ismert régészeti örökségek a dokumentáció részét képezik, a terv a meglévő értékek
megóvásának szem előtt tartásával készült. Az egyedi értékek, a már előkerült, illetve a
későbbi beruházások során előkerülő régészeti leletek megóvása az egyedi projektek
megvalósítása során kerül előtérbe.
Ökológiai rendszerek, biodiverzitás
Ökológiai rendszerek, és a biodiverzitás megőrzése, és ezen belül a védelem szerkezeti és
funkcionális, természeti és használati feltételinek biztosítása ill. a károsítás minimalizálása
tűzhető ki célul. Ezen fogalomkörbe tartozik a biodiverzitás minden szintjének a fenntartása
(genetikai, faji, élőhelyi), és természeti területek összefüggő rendszerének megfelelő kezelése
és hasznosítása, a természet- és tájvédelem, a vízgazdálkodás és vidékfejlesztés
összehangolása.
A fenti célok elérésére a gyakorlatban használt indikátorok lehetnek:
- terület-felhasználás minimalizálása; biológiailag aktív és inaktív felület meghatározása,
- a védett területeket, ökológiai hálózatokat érő káros hatások minimalizálása,
- belterületek érintettségének, a káros hatásoknak a minimalizálása,
- tájhasználati szempontból kiemelkedő értékű területeket érő káros hatások
minimalizálása; üdülőterületek, hagyományos gazdálkodású területek, tájképi
jelentőségű terültek, kulturális örökség területei.
Az előbbi hatások által érintett emberek egészségi állapotában, valamint társadalmi,
gazdasági helyzetében várhatóan fellépő változások (életminőség, kulturális
örökség, területhasználat feltételei)
Az egészségre gyakorolt hatások megállapítása, prognosztizálása az egyik legnehezebb
feladat. Ennek elsősorban az érintett lakosság meghatározása és a dózishatás kapcsolat
bizonytalansága az oka.
A várható egészségügyi hatások kialakulásában az alábbi tényezők játszanak szerepet:
a települési forgalom nagysága, összetettsége,
ipari-gazdasági tevékenységek nagysága, összetétele
településszerkezet,
károsanyag-kibocsátások, levegőszennyezettség,
zaj- és rezgésterhelés,
balesetek, stresszhatás,
a hatásterület érzékenysége,
az érintett lakosság nagysága,
az expozíció mértéke, tartóssága.
Mai ismereteink szerint, az egészségre károsnak nevezzük a környezeti hatásokat, ha azok az
egészségügyi határértéket meghaladják.
Levegő-egészségügyi helyzet
Azt, hogy a megbetegedések (elsősorban légúti) kialakulásában mekkora szerepet játszik
valamely tényező, ezen belül egy szennyező ágazat, vagy forrás, nagyon nehéz megállapítani.
Ai hátrányos hatások elsősorban a lakosság érzékenyebb csoportjaiban jelentkeznek. Ilyenek
a csecsemők, gyerekek, az idős korúak, továbbá a valamilyen betegségben szenvedők.
Az egészségügyi hatások – elsősorban levegőminőség szempontjából – jövőbeli alakulását
természetesen a gépjárműállomány korszerűsödése és az elavult gépkocsik használata is
jelentős mértékben befolyásolni fogja.
Közvetett kedvezőtlen hatásnak tekinthető a területhasználat módosításból és élőhely
megszüntetésből származó kedvezőtlen hatások.
Zaj- és rezgés okozta egészségártalmak
Az útvonalak mellett, egyidejűleg végzett zaj- és levegővizsgálatok eredményei arra
mutatnak, hogy a forgalom zajhatása már akkor is nagyobb lehet a megengedettnél, amikor a
levegőszennyező anyagok koncentrációja még határérték alatt van. Ebben a vonatkozásban a
megengedettnél nagyobb káros zajhatásnak több lakos van kitéve, mint határérték feletti
levegőszennyezettségnek, a zajterhelés hatásterülete nagyobb, mint a levegőszennyezésé.
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A káros hatás a lakóterületen a pihenés, alvás akadályozásában, és ebből eredően
idegrendszeri panaszokban nyilvánul meg. Huzamos expozíció a magas vérnyomás
előidézésében játszik szerepet, és a lakóhelyi zaj és rezgés az életminőséget a
stresszhatásával rontja.
A közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése
Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, meglévők felerősödése
Minden települési szintű terv és program készítése meglévő konfliktusok felszámolását, újak
megjelenésének megakadályozását hivatott biztosítani.
A terv készítése során elsődleges szempontként merült fel a meglévő környezeti konfliktusok
felszámolása oly módon, hogy lehetőség szerint új környezeti konfliktus ne alakuljon ki, vagy
a meglévő konfliktushoz képest környezeti szempontból kedvezőbb helyzet alakuljon ki.
Környezettudatos,
környezetbarát
magatartás,
életmód
lehetőségeinek,
feltételeinek gyengítése vagy korlátozása
A program kialakítása, a terv végleges formába öntése során kiemelt környezetvédelmi
szempontként merült fel a környezettudatosság elősegítése, a környezetbarát magatartási
formák előtérbe helyezésének elősegítése. A város kialakult, illetve kialakulóban lévő
hulladékgazdálkodási
rendszere
a
szelektív
hulladékgyűjtés
megteremtésével
az
újrahasznosítható hulladékok ismételt felhasználhatóságát kívánja előmozdítani. A szelektív
gyűjtés megoldása mellett azonban fontos, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékokat ne csak
kezeljük, hanem ismételten hasznosítsuk is. Zalaegerszegen, mint a többi hazai nagyvárosban
ennek előremozdítása kiemelt fontosságú feladat.
A szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötés alapvető feladatként, előírásként szerepel mind
jelen tervben, mind pedig a város egyéb helyi rendeleteiben.
A helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási
módtól való eltérés fenntartása vagy létrehozása
A tervezés során fontos szempont a helyi adottságoknak megfelelő, optimális térszerkezet
kialakítása. A települési területek funkcióinak megválasztásánál, kijelölésénél a jelenlegi
állapot fenntartása, lehetőségek szerint javítása kapott kiemelt szerepet.
A fejlesztési tervek során teljes mértékben előtérbe került a kedvező térszerkezet kialakítása,
a területhasználatok településen belüli elhelyezkedésének kijelölése. Az adottságok szerint
történt a település területeinek különböző funkcióval történő ellátása.
A természeti erőforrások megújulásának korlátozása
A tervezés jelen szakaszában a környezetvédelmi, természetvédelmi értékekre jelentős
hangsúlyt helyeztünk, a természeti erőforrások megújulásának lehetőségét szem előtt tartva.
Ennek érdekében az új beruházások, lehetséges fejlesztések irányát a már kijelölt beépítésre
szánt területeken jelölték ki, a város közigazgatási területén több (jelentős nagyságú)
területen zöldfelület fejlesztés tervezett.
A rendelkezésre álló vízkészletek védelmét szolgálják a hulladékgazdálkodási és
szennyvízkezelési fejlesztések, valamint felújítások is.
A környezeti következmények alapján a terv értékelése,
A terv értékelését az alábbi – legfontosabbnak ítélt – kritériumok alapján végeztük el.
Környezeti normák betartása: a környezeti jogszabályok
figyelembe vétele, és annak biztosítása, hogy a terv ne
adjon keretet jogszabályokba ütköző
projekteknek/tevékenységeknek
Belső összhang: A célok és eszközök összhangban vannake, az eszközök elvezetnek-e célok megvalósulásához, a
jelzett problémák megoldásához?
Külső összhang: a terv/program erősítse más tervek és
programok környezeti és társadalmi célkitűzéseit, ne
gyengítsen más környezetpolitikai célokat.
Alternatívák megadása: a terv/program a döntéshozás
számára kínáljon alternatív utakat.
Életciklus szemlélet érvényesülése: a terv/program képes
legyen átlátni jövőbeli következményeit, azt, hogy a
tevékenységek milyen jövőbeli új tevékenységeket
generálnak majd, s azoknak mi lesz az utóélete.

A tervben, annak mértékének megfelelően kidolgozottak a jogszabályi hivatkozások. Fontos
megjegyezni, hogy az egyes projekttevékenységek engedélyezése esetén nem elkerülhető a környezeti
jogszabályok betartása, ám a jogszabályok betartása még nem biztosítja, hogy az összes,
hatásterületen folyó tevékenység (meglévő és új fejlesztés) együttesen ne jelentsen környezeti
terhelést a környezetre.
A prioritás a környezetvédelmi és település fejlesztését, élhető város kialakítását célozza. A terv csak
minimális szinten hordoz környezeti konfliktust magában. A környezeti szempontok figyelembe vétele
következtében elkerülhetetlen ütközések kedvezőbbek a jelenlegi helyzetnél.
A terv erősíti más környezeti dokumentumok célkitűzéseit, összhangban van a vonatkozó megyei és
országos szintű tervekkel.
Nincsenek alternatív stratégiai utak, de a megadott stratégiai irány ad lehetőséget alternatívákra.
A terv foglalkozik ezzel a kérdéssel. Lehetőséget biztosít a majd megvalósuló projektek hatásainak
megfigyelésére, vagy az esetleg keletkező hatások kezelését.
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A terv/program eredményeinek nyomon-követését és
értékelését eredményező indikátorok felállítása, a folyamat
megtervezése: nem projektszintű indikátorokból adódik
össze, hanem a beavatkozás és adott működő rendszer
együttműködésének eredményét vizsgálja.
A környezeti információk biztosítása a nyilvánosság
számára, a döntésekben való részvétel lehetőségének
biztosítása a tervezés koncepcionális fázisától kezdve.
Kauzalitás: a terv/program által javasolt megoldások
mennyire az okokra illetve az okozatokra irányulnak
A terv/program vegye tekintetbe a már meglévő
tevékenységeket, hogy elkerülje az összegződő hatásokat

A tervben megadott indikátorok alkalmasak a környezeti állapot nyomon követésére.

Az érintettek bekapcsolódtak a tervezési folyamat különböző szakaszaiban és a döntés-előkészítésben.

A javasolt megoldások, a környezeti tudat formálása az okokra irányul, de természetesen majd a
tevékenységektől függ, hogy képes-e szemléletre nevelni, s majd a célcsoport képes-e ezt a régió
hasznára fordítani.
A tervtekintetbe veszi a jelenlegi lehetőségeket, a már meglevő tevékenységeket, ezek alapján
határozza meg a tervezett fejlesztés irányát, valamint a szabályozást.

A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN FELLÉPŐ KÖRNYEZETRE KÁROS HATÁSOK
ELKERÜLÉSÉRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE
Az egyedi projektek során készülő dokumentációk, illetve az esetlegesen kapcsolódó előzetes
és részletes környezeti vizsgálatok során a tervezők részletesen feltárják az egy-egy projekt
különböző változataira vonatkozó környezeti hatásokat, és javaslatokat tesznek azok
kezelésére, csökkentésére, kompenzálására.
Az engedélyezési és kiviteli tervek – a környezetvédelmi engedély előírásait figyelembe véve
– tartalmaznak környezetvédelmi fejezetet. Ezek a környezeti hatásvizsgálat alapján a
tervezők által javasolt, és az illetékes környezetvédelmi hatóság és szakhatóságok által
elfogadott,
kiegészített
környezetvédelmi
előírásokat
és
intézkedési
javaslatokat
tartalmaznak, melyek a kivitelezés során betartandóak és a megvalósítás következtében
várhatóan fellépő környezetre káros hatások elkerülésére, csökkentésére szolgálnak.
A településtervezésnél már több évtizedes gyakorlat a környezetvédelmi és tájvédelmi
szempontok figyelembevétele, a tervezők már a tervezés során ezeket a szempontokat az
értékelés részének tekintik.
Település szintű tervezés esetében csak általánosságban lehet a szükséges környezetvédelmi
intézkedésekre javaslatot tenni (jelen tervanyagban szereplő tervrészek a környezetvédelmi
szempontok figyelembe vételével készültek), a konkrét projektre vonatkozó javaslatokat a
környezeti hatástanulmányban, illetve az egyedi projektek környezetvédelmi munkarészeiben
lehet megadni.
A szükséges környezetvédelmi intézkedések az építkezésre, üzemelésre és üzemeltetésre
vonatkoznak.
A környezetvédelmi hatások csökkentésére, megszűntetésére olyan intézkedéseket,
előírásokat javasolunk, alkalmazunk, amelyek a jelenlegi ismereteink szerint a legnagyobb
hatékonysággal működnek és lehetőleg egyszerűen alkalmazhatók.

d) JAVASLAT OLYAN KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ INTÉZKEDÉSEKRE, AMELYEKET A TERV ÁLTAL
BEFOLYÁSOLT MÁS TERVBEN FIGYELEMBE KELL VENNI
A jelen projekt keretében kialakuló településszerkezeti és szabályozási tervben szereplő
környezeti szempontú, a 4. fejezetben szereplő intézkedéseket a település egyéb
környezetvédelmi szempontú terveiben (Települési Környezetvédelmi Program, illetve
Hulladékgazdálkodási terv), esetenként a helyi jogszabályokban (pl: Az állatok tartására
vonatkozó helyi rendelet) figyelembe kell venni.
A jelenleg érvényben lévő jogszabályok (országos és helyi környezetvédelmi jogszabályok,
OTÉK) szabályozzák a településen kialakult tevékenységek végzésére vonatkozó szabályokat,
előírásokat. Szükség esetén egyedi szabályozás lehetőségét is mérlegelni kell, ez azonban a
tervezett (projektszintű) fejlesztések során kerül előtérbe.

e) A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN FELLÉPŐ KÖRNYEZETI HATÁSOKRA
VONATKOZÓAN A MONITOROZÁSI JAVASLATOK ÉRTÉKELÉSE
Az 5. fejezetben nevesített Települési Környezetvédelmi Program és Hulladékgazdálkodási
terv felülvizsgálata során vizsgálható, hogy a jelen tervekben szereplő javaslatok milyen
ütemben, illetve milyen eredménnyel valósultak meg.
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Környezetvédelmi monitor rendszerek
Levegőtisztaság-védelmi mérőhálózat
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat intézete, valamint a „Fodor József”
Országos Közegészségügyi Központ által 2002-ig működtetett Országos Imissziómérő Hálózat
keretében rendszeresen ellenőrizte a környezeti levegő minőségét. Jelenleg a méréseket az
illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek végzik.
Zajvédelmi monitorhálózat
A stratégiai zajtérképet a 280/2004.(X. 20) Kormányrendelet szerint el kell készíteni.
További lehetséges monitor rendszerek
VITUKI Kht. Vízrajzi Adattár Hidrológiai Adatbázis
TIM Talajvédelmi Információs rendszer
TIR Természetvédelmi Információs Rendszer
HIR Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer
KBIR Környezetbiztonsági Információs rendszer
Magyarország Műemlékjegyzéke
Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó rendszer
Környezetvédelmi monitorozás
A környezetvédelmi monitor vizsgálatokra javaslatot projeekt szinten a környezeti
hatásvizsgálatokban tesznek a tervezők, melyet a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség elfogad, vagy a javaslattól eltérő és/vagy azt kiegészítő előírásokat ad
meg.
A környezetvédelmi monitorozás szükségességét, eredményességét, hatékonyságát,
határértékek változásának nyomon-követését időszakonként célszerű lenne felülvizsgálni
mind a mérések gyakorisága, mind pedig a mérendő komponensek és mérési helyszínek
tekintetében.

Rajzjegyzék:
K-1. Rajz Levegő tisztaság védelem (kijelölt védelmi övezetek)
K-2. Rajz Szennyvízátemelők és védőtávolságaik
K-3. Rajz Kommunális hulladéklerakó, és szennyvíztisztító védőterületei
K-4. Rajz Környezeti kockázat

K-1 Levegõ tisztaság védelem
(kijelölt védelmi övezetek)

K-2 Szennyvízátemelõk és védõtávolságaik

K-3 Kommunális hulladéklerakó,
és szennyvíztisztító védõterületei

K-4 Környezeti kockázat
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szakági munkarészek

4. közlekedés
4.1. városi közlekedési hálózat fejlesztési javaslat
Manapság megfigyelhető általános jelenség, hogy az emberek számára egyre fontosabb lesz
az élet minősége, amit pedig döntően befolyásol sok egyéb tényezőn kívül a közlekedési
rendszer minősége.
Annak érdekében, hogy eme rendszer olyan minőségi fokot érhessen el, amelyben annak
minden részvevője kielégítheti igényeit, hosszú távon célszerű lenne elérni, hogy a
közlekedők saját belátásuk szerint választani tudjanak a közlekedési ágak közül. Felerősödjön
felelősségérzetük a környezetük iránt, érzékelhessék a körülvevő természeti folyamatok
minőségi javulását, tudatában legyenek annak, hogy választásukkal milyen mértékben
terhelik a környezetet.
Utak építése szinte mindig jelentős változásokat hoz a környezete számára, és jellemzően
területfejlesztést gerjeszt. A közúti infrastruktúrák általában gazdaságélénkítő, innovatív
hatásúak, s mint ilyenek, természetesen a további ágazatokra is hatnak. Olyan közúthálózatfejlesztésre van napjainkban szükség, amely a jó szolgáltatási körülmények mellett, a
környezet lehetséges legteljesebb kímélésével biztosítja a térségek, települések,
településrészek közötti közúti kapcsolatot.
Ez a kedvező hatás elsősorban a környezet és a közérzet javításán (kedvezőbb baleseti
statisztika, utazási körülmények javulása, rövidebb utazási idők, fajlagos kedvezőbb
fogyasztás) keresztül jelenik meg.
Megvalósítandó célok Zalaegerszegen:
1. Gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságossá tétele, tudatos, gyalogos-központú
közlekedési koncepció megvalósítása.
2. A helyi és helyközi tömegközlekedés biztonságos és akadálymentes üzemeltetéséhez
szükséges feltételek megteremtése.
3. Közúthálózat fejlesztése a fenti célok szem előtt tartása mellett, azok elsőbbségének
tudatában, továbbá a parkolási igények teljes körű kiszolgálása.
A megvalósítás eszközei:
A gyalogosok által koncentráltan használt belvárosi területek forgalmilag túlterhelt
útszakaszainak megszüntetése – „forgalomcsillapított belváros” létrehozása. Belváros alatt a
történelminek tekinthető városközpont területét értjük, mely tulajdonképpen a Piac tér –
Kazinczy tér (az Ady utcáig) – Széchenyi térrel bezárólag alkotott szerkezeti egység, kicsit
tágabb értelemben véve a Kossuth Lajos utca déli irányban a Petőfi Sándor utcáig. Ennek
megvalósításához szükség lesz a közúthálózat átalakítására, mely a meglévő adottságok miatt
szinte az egész város területére kiterjed.
A forgalmilag csillapított belváros struktúrájának kialakítása az alábbiak szerint történhet:
Egyes útszakaszok átalakítása a gépjárműforgalom teljes kizárásával. Ez a megoldás a
tömegközlekedés jelentős átszervezését igényli, illetve a célforgalom számára
(árufeltöltés, stb.) alternatív útvonalakat szükséges biztosítani. Az utak helyett
gyalogos sétányok, sétálóutcák, esetleg ligetek, parkok létesülhetnek.
A kijelölt útszakaszok olyan mértékben kerülnek átalakításra, hogy azokon kizárólag a
tömegközlekedés járművei, illetve célforgalom közlekedhet, mindennemű átmenő
forgalom kizárásával. A gyalogos és kerékpáros forgalom kis mértékű zavarásával
ebben az esetben számolni kell.
A belvárosra kiterjedő úthálózat olyan mértékben kerül átalakításra, hogy azon
átmenő forgalom is jelentkezhet a célforgalom és a tömegközlekedés mellett. Az utak
„visszaminősítése” itt sávszűkítésekkel, és különböző forgalomlassító eszközök
(szigetek, küszöbök, stb.) beépítésével jár. Ez a megoldás a gyalogosok zavarása
mellett a tömegközlekedést is zavarhatja.

67.
Szakterületi jövőkép
A belváros és közvetlen környezete kizárólag abban az esetben mentesülhet a jelenlegi
hatalmas gépjárműforgalomtól (ÁNF>20.000 E/nap), ha városközpont köré sikerül egy olyan
forgalmi „gyűrűt” létrehozni, mely minden irányból jól körüljárható, megfelelő számú, és
kapacitású csomóponttal rendelkezik. Fontos, hogy a csomópontok minden lehetséges irányt
kiszolgáljanak, illetve a kialakításuk a „gyűrűben” közlekedők akadálytalan áramlását segítse.
Természetesen ezeken a szempontokon kívül, fontos a tömegközlekedés hiánytalan
kiszolgálása, illetve a „gyűrű” mentén a megfelelő parkolási hálózat kialakítása.

K-1 Rajz
Egyszerűsített forgalmi modell — megvalósítandó hálózat

a város közlekedési koncepciója szerint a jövőbeni úthálózat
hierarchiája a városközpontban és vonzáskörzetében az alábbiak szerint
épül fel:
közlekedési hálózat fejlesztési javaslat
úthálózat
A javasolt úthálózatot a K-2 rajz mutatja be.
Országos főutak:
74. számú főút (Nagykanizsa-Vasvár):
76. számú főút (Balatonszentgyörgy-Körmend):
Országos mellékutak:
7410 jelű összekötő út (Bak-Zalaegerszeg):
7401 jelű összekötő út (Zalaegerszeg-Gellénháza):
7403 jelű összekötő út (Zalaegerszeg-Gellénháza):
7428 jelű összekötő út (Sümeg-Zalaegerszeg):
7406 jelű összekötő út (Neszele-Andráshida):
7404 jelű összekötő út (Andrásfa-Zalaegerszeg):
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7405 jelű összekötő út (Zalaegerszeg-Pórszombat):
74106 jelű bekötő út (Kaszaháza-Ságod):
74301 jelű bekötő út (Hatház-Andráshida):
74104 jelű bekötő út (Erzsébethegy-Vorhota):
74105 jelű bekötő út (Erzsébethegy-Vorhota):
73231 jelű bekötő út (Botfa-Zalabesenyő):
73231 jelű bekötő út (Botfa-Zalabesenyő):
74103 jelű bekötő út (Ebergény-Ola):

Helyi gyűjtőutak:
1. A belváros tehermentesítésében kiemelt fontosságú, fő gyűjtőutak:
Kaszaházi út - Batthyányi Lajos utca – Kovács ároly tér – Kosztolányi Dezső utca;
A fennhagyandó vasúti nyomvonalon tervezendő, belső tehermentesítő út;
Balatoni út - Stadion utca – Budai Nagy Antal utca útvonal;
Stadion utca – Bíró Márton utca útvonal;
Munkácsy Mihály utca;
Jákum Ferenc utca és meghosszabbítása a tervezett belső tehermentesítő útig;
Rákóczi Ferenc utca – Ola utca – Hock János utca a 7405 jelű útig;
Malom utca és a meghosszabbításában tervezendő út a 7406 jelű útig;
Arany János utca;
Mártírok útja;
Platán sor;
2. Egyéb városi gyűjtőutak:
Malom utca és a meghosszabbításaként tervezendő út a 7406 jelű útig;
Vágóhíd utca;
Gasparich Márk utca;
Landorhegyi út;
Köztársaság út;
Baross Gábor utca;
Balatoni út Batthyányi Lajos utca és a Stadion utca közötti szakasza.
Helyi kiszolgáló utak:
A belvárosban és közvetlen hatáskörzetében, a továbbiakban is a jelenlegi hálózati struktúra
szerint.
Út létesítése új nyomvonalon a Mártírok út – Arany János utca átkötéseként.
Kiemelt fontosságú kiszolgáló utak, és útszakaszok:
„Arany János utca - Mártírok útja átkötő út” — Eötvös utca — Tompa Mihály utca —
Berzsenyi D. utca útvonal;
Petőfi Sándor utca.
Forgalomcsillapított területek:
A közlekedési hálózat átalakításával forgalomcsillapított területek létesíthetők az alábbi
szakaszokon:
Mindszenthy tér – Várkör utca – Piac tér – Sütő utca területei;
Kazinczy tér;
Széchenyi tér – Kossuth Lajos utca (kivéve a Tompa Mihály utca és a Berzsenyi D.
utca közötti szakasza, illetve a Petőfi Sándor utcától délre).
Dísz tér északi oldala;
Eötvös köz;
Zrínyi Miklós utca a Csányi László tér és a Kosztolányi D. utca között, a Megyei Kórház
környezetében.
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1 számú belső körgyűrű – a forgalomcsillapított határ vonala:
Az 1 számú belső körgyűrű a városközpont csillapított forgalmú területeinek közvetlen
határoló létesítménye. Ezen a határoló vonalon belül a közutak gépjárműforgalma korlátozott,
egyes szakaszokon teljes kizárással. Utak működtetése a tömegközlekedés, a parkolási
létesítmények megközelítése, illetve a célforgalom számára lesz fenntartva.
A gyűrű felépítése, elemei:
Utak: Batthyány Lajos utca - Október 6. tér – Budai Nagy Antal utca – Jákum Ferenc
utca - Mártírok útja – Eötvös J. utca – Tompa M. utca – Kossuth Lajos utca egy rövid
szakasza – Berzsenyi Dániel utca – Kovács Károly tér.
Főbb csomópontok:
Északi oldali elosztó funkcióval: Október 6. tér – Batthyány Lajos utca – Budai Nagy
Antal utca kereszteződése;
Keleti oldali fő elosztó funkcióval: Balatoni út – Stadion utca – Bíró Márton utca
kereszteződése;
Déli oldali elosztó funkcióval: Kosztolányi Dezső utca – Berzsenyi Dániel utca
kereszteződése;
Nyugati oldali elosztó funkcióval: Rákóczi Ferenc utca – Munkácsy Mihály utca –
Mártírok útja kereszteződése.
2 számú belső körgyűrű - a belső átmenő forgalom kizárása:
A 2 számú belső körgyűrű a városközpontot jelenleg terhelő településen belüli átmenő
forgalom számára kínál alternatív útvonalat. Funkcióját tekintve egyfajta előosztályozó,
előszűrő feladatot lát el, a belső körgyűrű terhelését csökkentve.
A gyűrű felépítése, elemei:
Utak: A vasúti nyomvonalon építendő új tehermentesítő út – Kert utca és
meghosszabbítása – Arany János utca – Platán sor egy szakasza - Göcseji utca (Petőfi
Sándor utca).
Főbb csomópontok:
Északi oldali elosztó funkcióval: Október 6. tér – Batthyány Lajos utca – Budai Nagy
Antal utca kereszteződése, a Batthyány Lajos utca és a vasút helyén épülő út
keresztezése külön szintben (aluljáró, vagy közúti híd);
Keleti oldali elosztó funkcióval: Balatoni út – Stadion utca – Bíró Márton utca
kereszteződése (a Balatoni út és a vasút helyén épülő út keresztezése külön
szintben (aluljáró);
Déli oldali elosztó funkcióval: Tervezett belső tehermentesítő út (Kosztolányi Dezső
utca) – Hunyadi János utca kereszteződése, továbbá a Göcseji utca Platán sorral, és
a Köztársaság úttal alkotott kereszteződése;
Nyugati oldali elosztó funkcióval: Rákóczi Ferenc utca – Arany János utca – Kert utca
kereszteződése. Nyugati oldalon egyfajta előosztályozást biztosít alternatívaként
délre a Gasparich Márk utca – Platán sor, továbbá északi irányba a Vágóhíd utca.
Egyéb, szerkezeti változást jelentő objektumok:
A városközpont forgalomcsillapításán túl Zalaegerszeg közlekedésében több fellehető
probléma orvoslására is szükség van.
Északi kapcsolat: A várost északi oldalán kelet-nyugati vonulattal „kettészelő” Zala
folyó és a vasútvonal keresztezése közúti kapcsolatok terén jelentős problémát jelent.
Hosszú távon a vasúti keresztezéseket különszintű csomópontokban célszerű
megoldani (jelen esetben mindenhol) új folyami hidak létesítésével.
Ez az átalakítás konkrétan a Malom utcát, a 76 számú főút andráshidai szakaszát,
illetve a Batthyány Lajos utcát érinti.
Páterdomb közúti kapcsolatai: A vasúti pálya, illetve a pályaudvar átépítése,
áthelyezése, lehetővé teheti Páterdomb településrész közúti elszigeteltségének
feloldását. Közúti csomópontok építésével a városrész megfelelő módon kapcsolódhat
a város hálózathoz. A két csatlakozási pont a Holub József utca keleti
meghosszabbítása a Zrínyi Miklós utcáig, illetve a Wlassics György utca – Bíró Márton
utca – vasúti nyomvonalon épülő út csomópontja lehet. A Wlassics utca – Baross
Gábor utca – Holub József utca útvonal gyűjtőút funkciót kap, így egyfajta gyűrűként
működve a belső lakott részeket a gépjárműforgalom nem terheli.
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Déli átkötő út: A vizsgált terület domborzati adottságai miatt a bevezetőben említett
kelet-nyugati utak hiánya a város déli részein is problémát okoz. Megfelelő
szabályozással a kertvárosi részeket a Zrínyi Miklós utcával összekötő út létesítése a
Babits Mihály utca - Sas utca – Bartók Béla utca (Szállítók útja) útvonalon
biztosítható.

közúti tömegközlekedés
Az észak-déli tengelyként használatos Széchenyi tér – Kossuth utca vonalat a későbbiekben
célszerűnek tartjuk a Mártírok útra áthelyezni, ilyen módon a tehermentesített szakaszok
gépjármű-közlekedése célforgalomra korlátozható. A Széchenyi tér – Kossuth Lajos utca
útszakaszokon nem javasoljuk helyi autóbuszjáratok közlekedését, mivel az — a jelenlegi sűrű
járatszámot alapul véve — meglehetősen zavarhatja a gyalogos közlekedést.
A koncepciótervben megadott többi forgalomcsillapított útszakaszon a tömegközlekedési
elemek megjelenése elfogadható.
A Balatoni út autóbusz-pályaudvar melletti szakaszának funkcióbeli átértékelése és átépítése
lehetőséget biztosíthat a pályaudvar bővítésére, közúti kapcsolatának kedvezőbb
kialakítására. A jelenlegi ki,- és bejárat rossz geometriai adottságai jelentősen hátráltatják és
akadályozzák az autóbuszok folyamatos közlekedését, rontva ezzel a szolgáltatás szintjét.

parkolás
A városközpont tervezett úthálózati kialakítása lehetőséget nyit parkolóhelyek bővítésére. A
csillapított forgalmú utcákban felszíni várakozóhelyek létesítése lehetséges, azonban —
elsősorban esztétikai és környezetvédelmi szempontból — felszín alatti, úgynevezett
„mélygarázsok” létesítését javasoljuk. Ilyen módon a felszín átalakítása természetközeli
módon történhet. A forgalomcsillapított terület határán belül mindenképpen a koncentráltan
elhelyezett, felszín alatti parkoló-létesítmények megvalósítását javasoljuk, a gyűrűn kívül a
várakozóhelyek számát felszíni fejlesztéssel lehetséges növelni.
A parkolási koncepcióban alapvetően három fajta kialakítást, megvalósítási módot javaslunk.
I. Belső gyűrűn belüli, forgalomcsillapított területen (Batthyány utca - Október 6. tér –
Budai Nagy Antal utca – Munkácsy Mihály utca - Mártírok útja – Eötvös J. utca – Tompa M.
utca – Kossuth Lajos utca egy rövid szakasza – Berzsenyi Dániel utca által közbezárt terület)
dominánsan felszín alatti, illetve zárt parkolási rendszerek — mélygarázsok, parkolóházak,
kútgarázsok, stb. — létesítése.
II. A belső gyűrűn kívül, de a belváros hatáskörzetén belül (a vasúti nyomvonalon
építendő új tehermentesítő út – Kert utca és meghosszabbítása – Arany János utca – Platán
sor egy szakasza - Göcseji utca által közbezárt terület) felszíni parkolóhelyek létesítése
lehetséges az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelő számban és formában.
III. A város külső területein, ahol a beépítés jellege megkívánja, a szükséges
parkolóhelyeket koncentrált jelleggel célszerű kialakítani. Ehhez természetesen előzetes
parkolóigény kimutatást kell készíteni figyelembe véve a várható beépítést és a szabályozási
terv előírásait.

gyalogos közlekedés
A gyalogos közlekedés számára a város teljes területén, a közutak mellett megfelelő
paraméterekkel kialakított járdákat kell biztosítani (a gyalogosforgalom nagysága szerint
méretezve). Jelentős fejlesztésnek tekinthető a forgalomcsillapított útszakaszok mentén,
illetve azok területén építendő gyalogos sétányok, ligetek megjelenése.
Funkciójuk és elhelyezkedésük szerint további egységekként kezelendők az alábbi területek:
Piac tér környéke: gyalogos sétányok, burkolt terek,csökkentett járműforgalommal;
Széchenyi tér – Kossuth utca: sétálóutca jelleggel, csökkentett járműforgalommal;
Kazinczy tér: ligetes, parkos kialakítás, csökkentett járműforgalommal;
Zrínyi Miklós utca a megyei kórház környezetében: kifejezett „parkolóutca”.

kerékpáros közlekedés
A javasolt kerékpárút hálózatot a K-3. Rajz ábrázolja
A kerékpárút- hálózat, illetve az egyes szakaszok nyomvonalának kialakításánál kiemelt
figyelmet kell fordítani az érintett településrészek igényeinek kielégítésére. A nyomvonalak
megjelölésénél célszerű kerülni a forgalmas közúti csomópontokat, szintbeli vasúti
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keresztezéseket. Törekedni kell a természeti, történelmi, és kulturális érdekességek, a nagy
gyalogos és kerékpáros forgalmat vonzó intézmények (iskolák, hivatalok, és kereskedelmi
létesítmények) közvetlen megközelíthetőségére.
Regionális jelentőségű kerékpárutak
Elhelyezkedésük és hálózati szerepük miatt kiemelt jelentőségűek azok az útvonalak, melyek
a helyi igényeken túl kistérségi, illetve regionális funkcióval is rendelkeznek. A hálózat
kiépítésekor e szakaszok megvalósítását előtérbe kell helyezni.
Kaszaházi út – Batthyány Lajos utca – Széchenyi tér – Kossuth Lajos utca – Zrínyi Miklós
utca;
Ságodi elkerülő út – Malom utca – Platán sor – Göcseji utca;
Tervezett belső tehermentesítő út mellett tervezett kerékpárút;
Zala folyó völgyében tervezett kerékpárút a Kaszaházi úttól nyugati irányba;
Helyi jelentőségű kerékpárutak
A településen belüli kerékpárút-hálózat felépítését a törzshálózati elemekre (regionális
kerékpárutak) felfűzött, egyéb helyi igényeket kiszolgáló kerékpárforgalmi létesítmények
alkotják. A helyi természeti és épített kötöttségeket (beépíthetőség, domborzati viszonyok,
stb.), illetve a hálózat megfelelő struktúrájának kialakíthatóságát figyelembe véve Az alábbi
helyen javasoljuk kerékpárutak építését.
Ságodban a 74106 jelű úttól a termálfürdő illetve a Tó utca megközelítésének biztosítására;
Csácsbozsok városrész feltárásaként a Berzsenyi Dániel utca – Balatoni út útvonal, illetve a
Damjanich utca (Balatoni út és a Halom utca között);
A kertvárosi területek kerékpáros megközelíthetőségére a Köztársaság út teljes hosszán;
A városközpontban, illetve közvetlen hatáskörzetében:
Gasparich Márk utcában (Ola utca és a Platán sor között),
A Kisfaludy Sándor utcában,
Vágóhíd utcában;
Kert utcában és meghosszabbításaként a tervezett belső tehermentesítő útig,
A Bíró Márton utcában,
Stadion utcában.
Szakterületi program
Regionális és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése;
Országos hálózatba való bekapcsolódás körülményeinek javítása;
Gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságossá tétele, tudatos, gyalogos-központú
közlekedési koncepció megvalósítása;
A helyi és helyközi tömegközlekedés biztonságos és akadálymentes üzemeltetéséhez
szükséges feltételek megteremtése;
Közúthálózat fejlesztése a fenti célok szem előtt tartása mellett, azok elsőbbségének
tudatában;
Parkolási igények teljes körű kiszolgálása;
Forgalmi rend átszervezése a városmagot elkerülő utak fejlesztésével, bővítésével;
Forgalmi felülvizsgálatok, szükség szerint bővítés, fejlesztés – új utak építése;
Új útszakaszok és csomópontok építése;
A vasúti pálya és a pályaudvar áthelyezése, figyelembe véve közúti és városépítési
szempontokat is. A jelenlegi közúti-vasúti keresztezéseket külön szintűre átépíteni;
Új, belső tehermentesítő út építése a megszűnő vasúti pálya nyomvonalán.
Összefoglalás
A javaslat megvalósulása esetén a közvetett és közvetlen hatások a következők:
A város gazdasági helyzetének és a lakosság életminőségének javulása;
Közlekedés szolgáltatási szintjének javulása. Munkahelyek gyorsabb, kényelmesebb,
biztonságosabb elérése;
Forgalomcsillapított, „élhetőbb” belváros;
Az autóbusz pályaudvar bővíthető, átalakítható, közúti kapcsolata megfelelő módon
kiépíthető lesz;
A történelmi városrész visszakaphatja néhai arculatát, különös tekintettel a Mária
Magdolna rk. templom környezetése;
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A belvárosban lehetőség nyílik parkos, ligetes területek, sétálóutcák kiépítésére;
Páterdomb hiányos közúti kapcsolatainak problémája megoldható;
A városközpont környezetében lehetőség nyílik parkolási létesítmények kedvezőbb
feltételek mellett történő megvalósítására (nincs átmenő forgalom, helyigény
megoldott).

4.2. államigazgatási szervek és közüzemek nyilatkozatai
A városfejlesztési koncepció véleményeztetési eljárása során az államigazgatási szervek és
közüzemek nyilatkoztak. Nyilatkozataikat a közlekedési javaslat összeállításánál figyelembe
vettük.
Nemzeti Közlekedési Hatóság – Központi Hivatal:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város hálózat fejlesztésével kapcsolatban elmondhatjuk,
hogy a „forgalomcsillapított belváros” elképzeléssel egyetértünk. Ennek része „egyes
útszakaszok átalakítása a gépjárműforgalom teljes kizárásával”, ami állami közutakat
is érinthet. Az ezzel kapcsolatos konkrét elképzelésekkel (útleadás, útcsere) meg kell
keresni a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot.
„A vasúti pálya helyén építendő belső tehermentesítő út helyi útként történő
megvalósítását támogatjuk.”
„A kerékpáros közlekedés részre vonatkozóan javasoljuk a kerékpárutak gazdaságos
kialakításának érdekében figyelembe venni az ÚT 2-1.203:2006 Útügyi Műszaki Előírás
3.1 ábráját.”
„Idegenforgalmi szempontból a megfelelő jelzőrendszer helyett a tájékoztató rendszert
javasoljuk használni.”
„A Zala folyó völgyében tervezett kerékpárút nem
regionális, hanem országos
jelentőségű, eleme az OTrT javasolt módosításának.”

4.3. a közlekedési program tervezési rendszerbe
illesztése
4.3.1. a közlekedési javaslat összevetése a Váti -féle rendezési terv 2005
évi módosításával (AOD)
A VÁTI -féle rendezési terv 2005. évi módosításának közlekedési rendszerét a K-4 Rajz
mutatja be.

úthálózat
Koncepcióbeli eltérés az úthálózat átalakítására, fejlesztésére vonatkozóan. A belváros
forgalmi tehermentesítése a központi feladat, mely alapvetően a gyalogosközpontú
közlekedést támogatja. A városközpont körül egy olyan forgalmi „gyűrű” kialakítása, mely
minden irányból jól körüljárható, megfelelő számú és kapacitású csomóponttal rendelkezik,
illetve a tömegközlekedés hiánytalanul kiszolgálása, a megfelelő parkolási hálózat kialakítása
mellett.
 Kazinczy tér, Széchenyi tér, Mária Magdolna római katolikus templom előtti tér
(Balatoni út) gépjárműforgalmának minimálisra csökkentése, vagy teljes kizárása;
 Páterdomb közúti kapcsolatainak javítása új útszakaszok és csomópontok építésével;
 Belső tehermenetesítő út építése a forgalmi „gyűrű” elemeként a vasúti pálya helyén.

közúti tömegközlekedés
Autóbusz főpályaudvar közúti kapcsolatának átértékelése, a megváltozott viszonyok szerinti
legkedvezőbb pozícióba történő átépítése, a pályaudvar bővítési lehetőségének biztosítása.
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A helyi járatú autóbuszok útvonalának átszervezése az átalakuló úthálózat függvényében
(megszűnő és újonnan épülő útszakaszok figyelembevételével).

parkolás
A parkolási gondok megoldásának érdekében új koncepció kerül kidolgozásra, mely
alapvetően három fajta megvalósítási módot támogat.
a) Belső gyűrűn belüli, forgalomcsillapított területen (Batthyány utca - Október 6. tér – Budai
Nagy Antal utca – Munkácsy Mihály utca - Mártírok útja – Eötvös J. utca – Tompa M. utca –
Kossuth Lajos utca egy rövid szakasza – Berzsenyi Dániel utca által közbezárt terület)
dominánsan felszín alatti, illetve zárt parkolási rendszerek — mélygarázsok, parkolóházak,
kútgarázsok, stb. — létesítése.
b) A belső gyűrűn kívül, de a belváros hatáskörzetén belül (a vasúti nyomvonalon építendő új
tehermentesítő út – Kert utca és meghosszabbítása – Arany János utca – Platán sor egy
szakasza - Göcseji utca által közbezárt terület) felszíni parkolóhelyek létesítése lehetséges az
igényeknek és a lehetőségeknek megfelelő számban és formában.
c) A város külső területein, ahol a beépítés jellege megkívánja, a szükséges parkolóhelyeket
koncentrált jelleggel célszerű kialakítani. Ehhez természetesen előzetes parkolóigény
kimutatást kell készíteni figyelembe véve a várható beépítést és a szabályozási terv előírásait.

gyalogos közlekedés
Az úthálózat átalakítása kapcsán, a gyalogos közlekedés szempontjából jelentős
fejlesztésekkel lehet számolni az alábbi területeken:
− Piac tér környéke: gyalogos sétányok, burkolt terek,csökkentett járműforgalommal;
− Széchenyi tér – Kossuth utca: sétálóutca jelleggel, csökkentett járműforgalommal;
− Kazinczy tér: ligetes, parkos kialakítás, csökkentett járműforgalommal;
− Zrínyi Miklós utca a megyei kórház környezetében: kifejezett „parkolóutca”.

kerékpáros közlekedés
Regionális jelentőségű kerékpárutak
Kaszaházi út – Batthyány Lajos utca – Széchenyi tér – Kossuth Lajos utca – Zrínyi Miklós
utca;
Ságodi elkerülő út – Malom utca – Platán sor – Göcseji utca;
Tervezett belső tehermentesítő út mellett tervezett kerékpárút;
Zala folyó völgyében tervezett kerékpárút a Kaszaházi úttól nyugati irányba;
Helyi jelentőségű kerékpárutak
Ságodban a 74106 jelű úttól a termálfürdő illetve a Tó utca megközelítésének biztosítására;
Csácsbozsok városrész feltárásaként a Berzsenyi Dániel utca – Balatoni út útvonal, illetve a
Damjanich utca (Balatoni út és a Halom utca között);
A kertvárosi területek kerékpáros megközelíthetőségére a Köztársaság út teljes hosszán;
A városközpontban, illetve közvetlen hatáskörzetében:
Gasparich Márk utcában (Ola utca és a Platán sor között),
A Kisfaludy Sándor utcában,
Vágóhíd utcában;
Kert utcában és meghosszabbításaként a tervezett belső tehermentesítő útig,
A Bíró Márton utcában,
Stadion utcában.

4.3.2. a közlekedési javaslat összevetése Zala megye területrendezési
tervével
Kivonat Zala Megye területrendezési tervéből
A megyei közúthálózat- fejlesztési koncepció irányelvei:
Javítani szükséges a megye közlekedési kapcsolatait a Nyugat- dunántúli Régión belüli
megyékkel és a további szomszédos megyékkel.
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A megyét érintő főúthálózat javítása korrekciókkal, településeket elkerülő
szakaszokkal. Jó utazási feltételeket és jó elérhetőséget biztosító főúthálózat
kialakítása, néhány hiányzó főúti kapcsolat megépítésével együtt.
A megyeszékhely és a városok, valamint a városok és a vonzáskörzetükbe tartozó
települések kapcsolatainak javítása. Jelentősebb mellékút- hálózati elemek „térségi
jelentőségű mellékúttá”, valamint az alsórendű utak fejlesztése.
A települések között mutatkozó kapcsolathiányok pótlása és a zsáktelepülések
helyzetének megoldása fontos feladat.
Az utak, vasutak védőövezeteit úgy kialakítani, hogy azok az ökológiai hálózat elemei
lehessenek.
Az országos és térségi jelentőségű közlekedési hálózatokat az érintett települések
rendezési
terveiben
–
a
megyei
térszerkezeti
terv
és
mellékleteinek
figyelembevételével – szerepeltetni szüksége.
Az országhatár menti települések közvetlen közlekedési kapcsolatainak biztosítása a
határ túloldalán található szomszédos településekkel.
Az úthálózat megfelelően kapcsolódjon a tranzitkapcsolatokat biztosító gyorsforgalmi
hálózathoz.

A fejlesztési koncepciók alapján tervezett országos közúthálózati fejlesztések Zalaegerszeg
város tekintetében
2007 – 2013. közötti időszakban
Zalaegerszeg város térségét közvetlenül érintő fejlesztések:
76 sz. főút 115 kN megengedett egyestengely-terhelés viselésére alkalmassá tétele
(burkolaterősítése):
A program keretében megvalósul a főút Zalaegerszeg bevezető szakaszának
négynyomúsítása, a 76 sz. főút - Nyerges utca – Bozsoki utca kereszteződésben
körforgalmú csomópont épül.
Az M9 gyorsforgalmi út – 76 sz. főút keresztezésében forgalmi csomópont kiépítését
tervezik, ezért a 76 sz. főút ezen szakaszának fejlesztése azért is nagyon fontos, mert
a gyorsforgalmi út város felé való kapcsolatának biztosításában elsődleges szerepet
játszik.
Hosszutávú fejlesztések, 2020-ig
Zalaegerszeg város térségét közvetlenül érintő fejlesztések:
M9 gyorsforgalmi út Zala megyei szakasza: Az út nyomvonalának keresése
megkezdődött. A gyorsforgalmi út megvalósítása a régió működőképessége és a
megye fejlődése szempontjából elengedhetetlen.
7328 jelű Sümeg - Zalaegerszeg összekötő út rehabilitációja, főúttá fejlesztése,
átkelési szakaszok nélkül, települési elkerülő szakaszokkal: Zalaszentiván, Pakod,
Pókaszepetk, Kemendollár, Zalabér, Batyk, Türje, Szalapa, Mihályfa.
7401 jelű Zalaegerszeg - Nova összekötő út rehabilitációja, főúttá fejlesztése.
7401 jelű Zalaegerszeg - Nova összekötő út Zalaegerszeg déli elkerülése.
Az M9 gyorsforgalmi úton a város környezetében a 76 számú főút és a 7328 jelű Sümeg –
Zalaegerszeg összekötő út keresztezésében tervezik forgalmi csomópont kiépítését. E
gyorsforgalmi kapcsolatokon érkező forgalom fogadására a városi úthálózatnak is fel kell
készülnie.
A város déli elkerülése az országos hálózati elemek összekötése és az iparterületek
elérhetőségének javítása miatt került be az országos koncepcióba.
Nagytávú fejlesztések, 2034-ig
Zalaegerszeg város térségét közvetlenül érintő fejlesztések:
M76 gyorsforgalmi út: A jelenleg érvényes OTrT az M75 és M76 gyorsforgalmi úti
fejlesztéseket tartalmazza. Az újabb vizsgálatok alapján valószínűsíthető, hogy az M75
gyorsforgalmi út nem kerül be a fejlesztési tervbe, azt a Zala megyei közúthálózatfejlesztési koncepció sem tartalmazza. Az M76 gyorsforgalmi út létjogosultságáról és
nyomvonaláról komoly szakmai viták folynak. A megyei közúthálózat - fejlesztési
koncepció az M76 gyorsforgalmi útra két nyomvonal változatot tartalmaz. Az egyik
nyomvonal változat a meglévő 76 sz. főúttól északra vezet és végszelvénye
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Zalaegerszeg város keleti részén található. A másik változat a 75 sz. főúthoz közelebb
vezet és Pölöske közelében csatlakozik az M9 gyorsforgalmi úthoz.
74 sz. főút 115 kN megengedett egyestengely-terhelés viselésére alkalmassá tétele
(burkolaterősítése ) a teljes megyei szakaszon.
7410 jelű Bak - Zalaegerszeg összekötő út korszerűsítése
Ebergény – Babosdöbréte összekötő út

A megyei rendezési terv Zalaegerszegre és térségére vonatkozó közlekedési javaslatait a K-5
Rajz tartalmazza
Összeállított javaslataink összhangban vannak Zala megye területrendezési tervével.

4.4. városrendezési küszöbök: a közlekedésfejlesztés
kritikus térségei
A város területén találhatók olyan foltok, melyeknél a jelenlegi beépítettség, a domborzat, a
közúthálózat adottságai, a szerkezeti-kapcsolati funkciók nem adnak lehetőséget
fejlesztésekre egyéb vonatkozásban. Ezen területeken az utak kapacitása, a szűk beépíthető
keresztmetszet, illetve a beépítés jellege szabnak határt a városépítési szempontok szerint,
fejlesztéseknek.
1. Belváros;
2. Arany János utcától nyugatra eső lakóövezeti rész;
3. Ola városrész;
4. Kertváros;
5. Páterdomb.
A felsorolt területek sorrendje tükrözi a területek fejlesztési „akadályoztatását”, tehát
tulajdonképpen a legjobban korlátolt e tekintetben a belváros, kevésbé Páterdomb. A kritikus
térségeket a K-6. Rajz mutatja be.

Rajzjegyzék:
K-1. Rajz Egyszerűsített forgalmi modell — megvalósítandó hálózat (szövegközi)
K-2. Rajz Javasolt úthálózat
K-3. Rajz Javasolt kerékpárút hálózat
K-5. Rajz Megyei rendezési terv kivonat
K-6. Rajz Közlekedésfejlesztés szempontjából kritikus térségek
Infrastruktúra miatti korlátozások övezetei (közlekedési létesítmények szempontja) VÁTI terv
2003.

Zalaegerszeg közigazgatási területe
8/D. jelû Infrastruktúra miatti korlátozások övezetei
(közlekedési létesítmények szempontja)
M = 1:45 000

8.9/a. építmények maximális magassága 240 mBf
8.9/b. építmények maximális magassága 270 mBf
8.9/c. terepszinthez viszonyított maximális építménymagasság 45 m
8.9/d. terepszinthez viszonyított maximális építménymagasság 60 m

8.10 országos közutak, közlekedési létesítmények védõtávolsága miatti
korlátozással érintett telek
8.11 vasutak védõtávolsága miatti korlátozással érintett telek

országos közutak menti védõterület
országos vasutak menti védõterület

N
2003.

76.

szakági munkarészek

5. vízrendezés, csapadékvíz elvezetés
Zalaegerszeg földrajzi fekvése lehetővé teszi a csapadékvíz problémamentes elvezetését. A
város nagy részén jók a lefolyási viszonyok. A kiépített nyílt vízelvezető árkok karbantartására
különösen nagy figyelmet kell fordítani.
A jelenleg épülő Zalalövő-Zalaegerszeg vasútvonal új nyomvonalának építése hatására
jelentősen megváltozott a vízfolyás, megváltoztak a lefolyási viszonyok. A hiányzó
árvízvédelmi töltés kiépítése fontos.
A megváltozott ártéri terület miatt a Zala folyóra komplett hidraulikai vizsgálatot kell
készíteni.
A Holtágak funkcióit meg kell vizsgálni, holtágak felújításán célszerű elgondolkodni.

5.1. vízrendezési javaslat
Csapadékvíz csatornázási javaslat
A csatornázás rendszere komplex szemlélettel, az adottságok, a távlati tervek és a
befolyásoló tényezők teljes körére kiterjedő döntés-előkészítő vizsgálatok alapján választható
ki. A települések csatornázása akkor kifogástalan, ha a település felületeiről a víz képes
összegyülekezni.
A település csapadékcsatornázására, tágabban a vízrendezésre nagy a laksűrűségnek a
hatása. A megindult építkezési hullám következtében nőtt a burkolt felületek nagysága,
ezáltal jelentősen megváltoztak a lefolyási viszonyok. A telkeken káros elöntések nem
keletkezhetnek, ezért csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése szükséges.
Az épülő új vasút nyomvonala miatt a meglévő csapadékvíz elvezető csatornákat át kell
építeni.
Csapadékcsatornák karbantartási javaslat
A meglévő csapadékvíz elvezető árkok karbantartására nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Az
árkokban felgyűlt csapadékvizek továbbvezetéséről gondoskodni kell, hogy azok
magántelkeket elöntéssel ne veszélyeztessenek. Az árkok feliszapolódtak, elavultak,
korszerűtlen állapotban vannak, vagy a már meglévő árkok túlterheltek.
Gondoskodni kell arról, hogy a csapadékvíz kártétel nélkül levezethető legyen a befogadóba.
Javasolt az árkok évenként kétszeri kaszálása. Általánosságban elmondható, hogy az árkok
profilozásra, tisztításra szorulnak. A kapubehajtók előtti csőátereszek helyenkénti átépítése
vagy tisztítása javasolt.
Minden esetben a zárt csatornába történő bevezetés előtt hordalékfogókat kell a nyílt árokba
beépíteni.
Azokon a területeken, ahol a terület jellege csak egyoldali megközelítést tesz lehetővé az
árkok fenntartásához szükséges karbantartási munkálatok elvégzéséhez, min. 2-2 m
fenntartó sáv szabadon hagyása szükséges a teljes vízgyűjtő területen.
Felszíni vízfolyás rendezési javaslat
A belterületi, területi vízrendezési feladatok közül ki kell emelni a települést veszélyeztető
vízfolyások rendezését. A településen áthúzódó vízfolyások belterületeket szélsőséges
vízjárásukkal veszélyeztethetik. A vízfolyás vagy patak természetes képződmény, amelynek
medrét a területi igényeknek megfelelően alakítják ki.
Dombvidéki területeinken a vízfolyások, patakok jelentős része a természeti környezetben
található. Rendezésüket a természetközeli patakszabályozás elvének megfelelően kell
elvégeznünk. Szem előtt kell tartani a táj esztétikai értékének növelését, a megfelelő biotóp
megőrzését vagy létrehozását, és törekedni kell az élő és természetes anyagok
alkalmazására.
A vízfolyások rendezése, víziművek építése műszaki tervek alapján valósítható meg. A jó
vízrendezési terv figyelembe veszi a karbantartási igényeket is.
Vízfolyás kiszabályozás, mederkorrekció javasolt a Nagypáli patakon.
Vizslaréti árok mederkorszerűsítése célszerű.
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Felszíni vízfolyások karbantartása
A rendezett vízfolyás csak akkor tudja feladatát betölteni, ha rendszeres karbantartását
elvégzik. A fenntartás legfontosabb feladata a mederbe került idegen tárgyak eltávolítása, a
kezdődő rongálódások megszüntetése, a meder iszapolása, töltés kaszálása.
A fenntartó padkának olyan szélesnek kell lennie, hogy azon karbantartó gép biztonságosan
mozoghasson. Külterületén indokolt legalább 2.0 m széles parti sáv füvesítése. Belterületen
olyan fa- és bokorcsoportok telepítése ajánlatos, amelyek a fenntartó gépek közlekedését,
munkavégzését nem gátolják. Elengedhetetlen a medrek évenként kétszeri kaszálása. A
vízfolyásokat szükség szerint iszapolni kell.
Szakterületi programok összefoglalása
A települési vízrendezés feladata a település fenyegető vízkárok megelőzése és elhárítása.
A felszínen lefolyó csapadékvizek a mélyebb fekvésű településrészeken elöntést okoznak.
Nagyobb esésű területeken talajkimosódások keletkezhetnek, a víz a magával ragadott
talajszemcséket a kis esésű felszínen lerakva közlekedési akadályt, feliszapolódást okoz. Az
erózió veszélyezteti a belterületet éppúgy, mint a mezőgazdasági művelési külterületet. Utat,
vasutat iszapolhat be. Feltölti a vízfolyások, csapadékvíz-elvezető árkok medrét, vízszállító
képességüket erősen csökkenti.
A településen átfolyó vízfolyás kiléphet a medréből, elöntve az árterületen található
létesítményeket.
A település belterületén végzendő vízrendezésre vonatkozó javaslatokat az intézkedési
adatlapon foglaltuk össze. Fontos a csatornázatlan területeken a vizek kártétel nélküli
elvezetésének megoldása.
A domboldalak beépített területein felszíni vízelvezető vápa kialakításával oldható meg a
csapadékvíz elvezetése.

5.2. városfejlesztési koncepció vízrendezési
munkarészének véleményezése
A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Kígyós
Attila véleményezésével egyetértünk, az elírások kijavításra kerültek.
A Pécsi Bányakapitányság, valamint a Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság véleménytételére a válasz:
A zárt kertekben rendezetlen a csapadékvíz elvezetés. Az utak kiszabályozását
követően az új utak a területekről levezetik a csapadékvizeket, a szükséges
műtárgyak kialakításával, pl. burkolt árok, energiatörő stb. Javasolt a zárt kertekben,
illetve egyéb helyeken, hogy a lakosság szikkasztásos módszerrel vezesse el a
területén összegyűlt csapadékvizeket.
A kijelölt fejlesztési területek visszafejlesztésre kerülnek, illetve a fejlesztési
területeket kizárólag csak csapadékvíz elvezetéssel együtt lehet kialakítani.
A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Tiborcz Ottóné véleményével
egyetértünk, természetesen minden vízrendezéssel kapcsolatos elképzelés megvalósítása
előtt egyeztetünk a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal.

5.3. a vízrendezési javaslat tervezési rendszerbe illesztés
5.3.1. rendezési javaslat összehasonlítása a VÁTI/AOD rendezési tervvel
Zalaegerszeg bel- és külterületének felszíne változatos. Legjelentősebb vízfolyása a Balatont
tápláló és a megyének is nevet adó Zala folyó. A város közigazgatási területét mintegy 11,2
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km hosszban keresztezi. A sok lebegtetett hordalékot magával sodró folyó esőzéskor gyorsan
megárad, de hamar le is apad.
A mélyvonulatokban kisebb vízfolyások alakultak ki, melyek a felszínre hulló csapadékvizeket
és a források vizét szállítják a Zalába.
A város központjában és a magasabb intenzitású beépített területeken elválasztott rendszerű
zártszelvényű csapadékcsatorna hálózat szolgál az utcák víztelenítésére, mely az
összegyűjtött vizeket a Vizslaréti árokba vezeti. A Vizslaréti árok belterületi szakasza döntően
zártszelvényben halad.
A felszíni vízelvezetés a város épülésével párhuzamosan a belterületi részeken teljes
egészében elkészült.
A város felszíni vízelvezető rendszerét a kettőség jellemzi. A belterületi szakaszokon a felszíni
vízelvezető rendszer az előrelátó tervezés alapján megépült és egy szignifikáns szakasz
kivételével jól funkcionál.
A VÁTI által készített tervet a VR-1. Rajz Zalaegerszeg általános rendezési terv program vízi
közművek és a VR-2. Rajz Zala folyóárvíz elöntés veszélyeztetett területei szemléltetik.
Változás a VÁTI által készített rendezési tervhez képest:
A várost övező volt zártkerti településrészeken a vízelvezető rendszer csak részben épült ki, a
beépülést követően nem egységes tervek alapján, hanem a kényszer hatására. Ebből adódik,
hogy a további fejlesztések csak szűk korlátok között, nem mindig az optimális műszaki
megoldások felhasználásával lehetséges.
Terven jelölt részeken csapadékcsatorna építése előirányzott, illetve folyamatban van.
A város belterületi, illetve nagyobb esésű részein a csapadékvíz elvezetés burkolt, és döntően
zárt rendszerben történik, míg a külterületi részeken a nyílt földárkok a jellemzőek.
A meglévő hálózat karbantartása több helyen hiányos és a szükséges csapadékvíz elvezetés
nem megfelelő. Ezeknél a területeknél a nyílt árkos rendszer megtartható, de a folyamatos
karbantartásról a vizek elvezetésének érdekében gondoskodni kell.
Változás a VÁTI által készített rendezési tervhez képest:
A városon áthaladó Zala folyó mentén az árvízvédelem biztosítása szükséges.
A város belterületét védő töltésszakaszok a Zala vízrendszerén: Zala jobb parti töltése, Felső
Válicika bal parti töltése. Az 1 sz. Külvízcsatorna jobb és bal parti töltése az épülő új
vasútvonal miatt megváltozik. Az árvízvédelmi töltés védelmi funkcióját a töltésen haladó
vasútvonal tölti be.
Egyes szakaszokon a töltéskorona magassága nem elegendő, nincsen meg a minimálisan
szükséges biztonság a mértékadó árvízszint felett. A töltések állapota, a műtárgyak
karbantartottsága jó.
Az általános rendezési terv szabályozási előírásaiban kerül rögzítésre a folyó, a patakok, a
vízfolyások és az árkok mellett, azok karbantartása érdekében biztosítandó területsáv mérete,
amelyen építmény elhelyezése tilos és bármilyen egyéb tevékenység is csak a karbantartó
hozzájárulásával végezhető.

5.4. vízrendezés szempontjából kritikus térségek
Területi küszöbértéken a mellékelt térképen jelölt csapadékvíz elvezetés szempontjából
kritikus területeket értjük.
A kritikus területek meghatározása az elkészített tanulmánytervek alapján történt (lásd:
problémafa).
Andráshidánál Gát utcai töltés befejezetlen;
Ságodi patak: Tó utcától É-ra hordalékfogó tér kialakítása;
Nagypáli patak kiszabályozása, Nekeresd belterületek 3-3 m fenntartó sáv biztosítása,
Pózva-pata: fenntartó sáv biztosítása;
Vorhota-Teskándi
út
csatlakozásánál
csapadékvíz
felgyűlik,
megáll,
árkok
feliszapolódtak, sportpályát és Újhegyi úti telkeket esőzéskor elönti a víz;
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-

Egerszeghegyen kevés vízelvezető létesítmény;
Vizslaréti árok főgyűjtője túlterhelt;
Avas árok vasútvonallal párhuzamosan haladó része feliszapolódott;
Csácsbozsok városrész nyílt földárkok állapota nem megfelelő;
Csörge-patak: Baki úti övárok nagyobb esőzéskor feltelik, javasolt hordalékfogó
műtárgy;
Botfa: nagyobb esőzéskor árokból kilép a víz, az árkok tisztításra, profilozásra
szorulnak.

Rajzjegyzék:
Zala folyó árvíz elöntés veszélyeztetett területei 2007.
Vízrendezés
Zalaegerszeg általános rendezési terv program vízi közművek 2007.
Zalaegerszeg közigazgatási területe csapadékvíz elvezetés szempontjából kritikus területek
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szakági munkarészek

6. vízi és energia közművek, hírközlés
6.1. vízellátás
Zalaegerszeg a megye közel 62.000 lakosú városa. Mint megyeszékhely, az elmúlt években
dinamikus fejlődésen ment keresztül. Ma már jelentős ipari-, logisztikai centrum és
idegenforgalmának fejlesztésében is fontos előrelépések történtek.
Megfigyelhető, hogy a lakosság egy része a városközpontból az új lakókörzetekbe költözik.

6.1.1. vízellátási javaslat
Vízbázisok lehatárolása
A város területe felszín alatti vizek szennyeződés érzékenységi besorolása szempontjából
„fokozottan érzékeny terület, kiemelt vízbázissal”. A város területe alatt elhelyezkedő felszín
alatti vízkészlet védelme mind mennyiségi, mind minőségi szempontból a város egyik
kiemelkedő feladata.
A dombok gerincvonala alatt gyakorlatilag 60 – 80 m-en belül érdemi, kitermelhető
vízkészletről nem beszélhetünk. A Zalaegerszeg vízellátásában résztvevő vízmű-kutak kivétel
nélkül a felső pannónia vízadókra települnek. A felső pannóniai összlet ezen az alapon teljes
egészében ill. potenciális vízkészletnek tekinthető.
Általánosságban megállapítható, hogy a vízadó képződményeket jelentő felsőpannon illetve
pleisztocén korú kavicsos homok, illetve homok rétegek találhatók.
A vízbázisok biztonságba helyezésének vizsgálatakor készült dokumentumok – AQUIFER Kft. –
ZALAVÍZ Rt.-, részletesen feldolgozták és modellezték a vízbázisok és azok környezetében
működő és a felméréshez telepített figyelő kutakat.
A vízbázis körül a védőterület a vízvezetéki ivóvízellátásra szolgáló víznyerő helyek
védőterületéről és védősávjáról szóló 11/1961. (U.É.8.) EüM-OVF együttes utasítás
előírásainak megfelelően került kialakításra. Az övezetbe a vízminőség – védelmi okok miatti
építési korlátozással érintett telkek tartoznak. Az övezetben jelölt vízvédelmi védőtávolságon
belül építési tevékenység nem engedélyezhető. Az övezet védőtávolságon kívül eső területére
a korlátozás nem vonatkozik.
A kémiai vizsgálatokat az ÁNTSZ Zala megyei Intézete (Zalaegerszeg) végzi. A mérési
eredményekből látszik, hogy a Keleti vízbázisból nyert kevert víz tisztítási technológiát
igényel. Az alkalmazott technológia vas- és mangántalanítás, továbbá gáztalanítás. A Nyugati
vízbázis megfelelő arányban kevert nyersvize tisztítási technológiát nem igényel.
Zalaegerszeg ivóvízellátása
Zalaegerszeg város ivóvízellátása a Zalaegerszeg és térsége regionális Vízműről történik. A
vízellátó rendszer üzemeltetője az Észak-zalai Víz- Csatornamű és Fürdő Vállalat.
Számos területen, elsősorban szórvány település részeken, illetve volt zárt kerti
településrészen megkezdődött az ivóvízhálózat kiépítése.
A kerti művelési ág besorolás alá tartozó övezetekben jelentős számban figyelhetők meg
állandó tartózkodásra alkalmas épületek (családi házak), melyek vízfogyasztása vélhetően
nem azonosak a „hétvégi nyaralók” fogyasztásával.
Az ivóvíz vezetékhálózat hossza több mint 252 km, melynek anyaga 50 %-ban sérülékeny és
elöregedett azbesztcement cső. A hálózati veszteség mértéke 2005. évi adatok alapján 18,9
%. A hálózati vezetékek felújítása továbbra is fontos feladat.
Zalaegerszeg város vezetékes ivóvíz-ellátottsága 2005. évi adatok alapján 95%-os volt.
Javaslat:
A vízszolgáltatás biztonsága, a gyakori csőtörések és a hálózati veszteségek csökkentése
érdekében szükséges az elöregedett, korszerűtlen csőrendszerek rekonstrukciója. A hálózat
folyamatos karbantartása mellett célszerű a csőrendszer általános rekonstrukcióját
megtervezni, évenként ütemezni, és folyamatosan végrehajtani.
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A város ivóvíz ellátását két víznyerő terület biztosítja, a Nyugati és a Keleti. A vízbázis
jelenleg Zalaegerszeg keleti víznyerő területén 23 db, a nyugati víznyerő területen 8 db fúrt
kútra épül.
A felszín alatti vizek védelme különösen fontos, mivel a város ivóvíz ellátását a területén
található két vízbázis, nevezetesen a keleti és a nyugati biztosítja. Mindkét vízbázis vízadó
rétegei sérülékenyek.
Zalaegerszeg Nyugati víznyerő terület:
A nyugati vízbázis vízadó rétegei – kavicsos homok rétegek – elsősorban a sekély 20-60 m
közötti vízadót jellemzik, azonban 160 m mélységből is történik vízkivétel. A vízbázis jelentős
vízkészlettel rendelkezik. A kitermelt víz minősége jellemzően nátrium-hidrokarbonátos. A
határértéket megközelítő, helyenként kismértékben meghaladó ammónium tartalom
vélhetően réteg eredetű, amely a vízadó szint kialakulásának földtani körülményeivel hozható
összefüggésbe. A termelés hatására vízminőség változási tendencia nem tapasztalható.
A vízkészletjárulék szempontjából mértékadó évi összes vízmennyiség 1.100000 m³/év az
alábbiak szerinti bontásban, az alapjárulékot módosító tényezőkre tekintettel:
az engedélyezett vízmennyiség eloszlása a mértségre mért, a vízkészlet kategóriájára
rétegvíz, a vízminőségi osztályra II. osztály, és a vízhasználat jellegére tekintettel közcélú.
Nyugati víznyerő területen a D1 – D6 jelű kutakból érkező víz tisztítási technológiát nem
igényel, a megfelelően kevert nyersvíz klórgázas fertőtlenítés után a 2*250 m³-es előtárolóba
kerül.
A Nyugati vízbázis jelentős mennyiségű és jó minőségű ivóvizet tartalmaz, kapacitása
bővíthető, hosszú távon biztosítani képes a térség ivóvízellátását.
Javaslat:
A Keleti vízbázis kieső víznyerő kapacitás pótlására a Nyugati vízbázis bővítése szükséges. Ki
kell térni a Nyugati vízbázis (D2-D7) kutak kevert, hálózatba juttatott vizének rendszeres
vízminőségi ellenőrzésére.
Nyugati vízbázis működő kutak:
Zalaegerszeg: D2; D3; D4; D5; D6; D7; D8; T1
Két új kút: D7 (2003) és D8 (2006)
Nyugati vízbázis üzemen kívüli kutak:
Zalaegerszeg: D1; A1
Zalaegerszeg Keleti víznyerő területe:
A keleti vízbázis környezetében található kutak vízszintjét is értékelve, a maximális vízszint
általánosságban 3 m körül van, a jellemző érték az első vízadó rétegre települt kutaknál 8-22
m közöttire tehető. A vízminőség kifogásolható, ezért tisztítást igényel.
A vízkészletjárulék szempontból mértékadó évi összes vízmennyiség: 4.800000 m³/év az
alábbiak szerinti bontásban, az alapjárulékot módosító tényezőkre tekintettel:
az engedélyezett vízmennyiség eloszlása a mértségre mért, a vízkészlet kategóriájára
rétegvíz, a vízminőségi osztályra II. osztály, és a vízhasználat jellegére tekintettel közcélú.
A Keleti víznyerőterületen a 2-30/a kutakból termelt kevert nyersvíz tisztítási technológiát,
vas- és mangáneltávolítást, illetve gáztalanítást igényel.
A vízmű-telepen 6 db, kettős szűrőrendszerű, VÍZGÉP gyártmányú vastalanító szűrőtartály
üzemel. Szűrőtartályok átmérője 3500 mm, névleges kapacitása 20300 m³/nap.
A kutakba épített búvárszivattyúk nyomásával érkezik a nyers víz a vastalanító tartályokra.
A szűrőtartályok elárasztás nélküliek. A tartályokról eltávozó víz a 2*500 m³-es
tisztavíztárolóba kerül.
A Keleti vízbázis esetében 2005. évben átdolgozásra került az előzőleg meghatározott
védőterület (lecsökkent), mivel a feltárt szennyezések miatt a tulajdonos Önkormányzat úgy
döntött, hogy ~ 2010-ig a 2-10 számú kutak megszüntetésre kerülnek, helyettük Keleti
vízbázison új kutak létesülnek a mélyebb rétegek megfúrásával.
A Keleti vízbázis kapacitásának mintegy 35%-a nehezen megvédhető, sérülékeny földtani
közegben van a vízbázis védelmének fenntartása a beépítettség és a szennyezések kizárása,
a növekvő beruházási és üzemeltetési költségek miatt kérdésessé teszi a hosszútávra
tervezetten a vízbázis egészének fenntartását.
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A Keleti vízbázis déli kútcsoportjának felhagyására 2 éven belül várhatóan fel kell készülni, az
új vízbázis védőterületet határozattal el kell fogadtatni.
Keleti vízbázis működő kutak:
Zalaegerszeg: 2; 3/a; 4; 7/a; 11/a; 12; 13; 15; 16; 18; 19; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29;
30/a; 30
Csácsbozsok: 10;
Pózva: 21
Keleti vízbázis üzemen kívüli kutak:
Zalaegerszeg: 3; 5; 6; 14; 17; 20
Keleti vízbázis hatóságilag leállíttatott kutak:
Zalaegerszeg: 1; 8
Csácsbozsok: 9
11/a új kút, 2006-ban helyezték üzembe.
2007 folyamán 2 – 10-ig folyamatoson üzemen kívül helyezik a kutakat.
Vízellátási övezetek
övezeti besorolás:
1. övezet Jánkahegyi magaslati tároló 4600 m³, 3 nyomásfokozó van beépítve
2. övezet Egerszeghegyi magaslati tároló 1000 m³, 2 nyomásfokozó van beépítve
3. övezet Gógánhegyi magaslati tároló 2500 m³, 6 nyomásfokozó van beépítve
A keleti vízbázis kútjai az 1-es övezetben, a nyugati vízbázis kútjai a 3-as övezetben
találhatóak.
Az észak-keleti vízbázis egy részén a kutak „kiesnek” az M9-es autópálya nyomvonala miatt,
de ez még bizonytalan.
Az ivóvíz bázis adottságok a várható mennyiségi igények kielégítését hosszabb távon
biztosítják. A vízminőség védelmét általánosan a szennyező források felszámolásával, a
szennyezési lehetőségek kizárásával, a vízbázisok előírt hidrogeológiai védelmének
biztosításával kell megoldani.
Bazitai víztorony:
Egerszeghegy és Bazita településrészek vízigényeit elégíti ki, de az ellátás nem
megfelelő. Az oltóvíz igényeket nem tudja kielégíteni.
Vízellátási területek
A közelmúltban a vízellátásba bekapcsolt területrészek:
• Gólyadomb
• Csács-szőlőhegy
(2003-2004) Zalaegerszeg Kenyérgyár feletti részén kialakított 67 db lakótelek vízellátására
összesen 1361 fm hosszú vízvezeték-hálózat épült D110-es KPE csőből. A kiépített
vízvezeték-hálózat két ponton csatlakozik a regionális vízmű hálózathoz: A Kiserdei úti NA
300-as a.c. és a Kaszaházi úti NA 200-as a.c. gerincvezetékhez.
A 67 db bekötés D25 KPE csőből készült, melynek összes hossza: 631 fm.
(2005-2006) Csácsi hegyen ivóvízvezeték építés, KÖVICE, CÉDE, önkormányzati és lakossági
forrásokból
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város, Csács városrész zártkert és külterület, Cimpóhegy, valamint
Petőhenye belterület és zártkert (érintve Zalaszentiván területét is).
A várható vízigény Csács városrészben 193 m³/nap, Cimpóhegy 44,8 m³/nap, összesen 237,8
m³/nap.
A vízvezeték hálózat KPE csövekből épült, a kedvezőtlen domborzati viszonyok miatt
egységesen P 10 nyomásfokozatú csövekből. A hálózat D160; D110; D90; D63 és D50 KPE
nyomóvezetékből, a bekötések pedig D40; D32; D25 KPE vezetékből készültek.
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A D110 és D90 KPE ágvezetékeknél a végszelvénybe tűzcsap lett beépítve, melyek általában a
vezetékek öblítését szolgálják. A D63 és D50 vezetékek végszelvényeibe öblítőszelepek
kerültek elhelyezésre.
I. nyomásövezet
A megépült vezeték a Domb utcai nyomásfokozónál és a Rómel Flóris úti NA100 KM-PVC
vezeték két pontján csatlakozik a meglévő hálózathoz. A Domb utcai régi hidroforos rendszer
megszűnt és a nyomásfokozóba 2 patronos búvárszivattyús rendszer került beépítésre. A 2 db
szivattyú váltott üzemben tölti az I. nyomásövezetben megépült magaslati tárolót és látja el a
közbenső fogyasztókat.
II. nyomásövezet
A felső nyomásövezet II. számú nyomásfokozójának szivattyúit az I. nyomásövezet 100 m³es magaslati tárolójának zárkamrájába kerültek beépítésre. A szívóvezeték közvetlenül a
tárolóból szív, tehát csak ráfolyás van, a hálózatot nem szívja meg. Két beépített szivattyú
van. A II. nyomásövezet egyenletes víznyomását és a csúcsidei vízigényeket egy 100 m³-es
magaslati tároló biztosítja.
Cimpóhegy
A megépített ivóvíz hálózat a Buslakpusztai tároló D 110 KPE töltő-ürítő csatlakozik. A hálózat
D 110 KPE csőből készült. A domborzati viszonyok miatt egy nyomásfokozó és egy
nyomáscsökkentő került beépítésre. A nyomásfokozó három szivattyús kiépítésű. A
vízvezetékre épített tűzcsapok föld felettiek, összesen 56 db.
Zalaegerszeg városban jelenleg folyó beruházás:
Építés alatt álló településrész:
• Bozsoki-hegy
• Botfa Öreghegy
A bozsoki és a botfai hegyen ivóvízvezeték építés, forrása CÉDE, önkormányzati és lakossági.
Műszaki átadás határideje 2007. július 31.
Mivel a területen kiépítésre kerül az ivóvízhálózat, jelentős mértékben számolni kell szennyvíz
keletkezésével is. A terület hétvégi házas beépítésű, egy részén nincsen kiépítve a
szennyvízhálózat, melynek megvalósítása lakossági forrásokból történik. Tervezett
megvalósítási időpontról nem áll rendelkezésünkre adat.
Szakterületi jövőkép összeállítása
A tervezési területeken mélyfúrású víztermelő kutak helyezkednek el, melyek a város és a
térség érintett települései vízellátását szolgálják szivattyútelepek segítségével. Nagyobb
fejlesztés nem várható ezeken a területeken. Az ivóvíz bázis adottságok a várható mennyiségi
igényeknek kielégítését hosszabb távon biztosítják. A vízminőség védelmét általánosan a
szennyező források felszámolásával, a vízbázisok előírt hidrogeológiai védelmének
biztosításával kell megoldani.
Az ivóvízellátás csak a vízellátás közműves formájában képzelhető el.
Az ivóvíz-szolgáltatás főbb adatai:
A vízellátás gerincét a vízbázisok mellett a regionális vízhálózat (vezetékek és műtárgyaik)
képezi.
A városban saját vízmű üzemel.
Vízmű mértékadó kapacitása 28500 m³/nap.
Hálózatra bocsátott vízmennyiség m³/év:
2004
2005
2006

Kút termelés
5774418
5164378
4520172

Hálózatra bocsátott
5136796
4946520
~ 4382000

Vízigények:
Település neve
ZALAEGERSZEG
Teskánd
Bocfölde
Csatár
Sárhida
Kiskutas,

Népesség
száma
61310
893
1046
517
750
223

Vízigény
m³/nap
15634
140
117
48
71
24

Ellátás módja
m³/napi csúcs
23452
210
175
71
107
36

m³/aug.hó
570654
5101
4260
1736
2605
882

m³/év
5706540
51010
42600
17360
26050
8

vezetékes
vezetékes
vezetékes
vezetékes
vezetékes
vezetékes
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Kálócfapuszta
Nagykutas
Babosdöbréte Rám,
Kökénymindszent
Hottó,
Zalaszentmihályfa
Böde
Összesen:

460
476

45
43

67
65

1641
1574

337

23

35

855

820
16410
15
740
8550

323
66335

19
16164

28
24247

692
590000

6920
5900000

vezetékes
vezetékes
vezetékes
vezetékes

Hálózat, bekötések:
Település

Hálózat hossza
km
252,6

ZALAEGERSZEG

Összes bekötés
db
10989

Házi bekötés
db
8868

Az összes zalaegerszegi tárolókapacitás 9,925 m³. Nagyobb távlatban a rendszer
tárolókapacitása felülvizsgálatot igényel. Újabb víztározó létesítési igénye nem várható.
Tárolók adatai:
Település

Megnevezés

Cím

Típusa

Bocfölde
Zalaegerszeg

Bocföldei víztároló
Zeg,
Balatoni
u.
előtároló
Zeg, Bazitai u. víztorony
Zeg, Buslaki ivóvíztároló
Zeg,
Egerszeghegyi
tároló
Zeg,
Gógánhegyi
magaslati tároló
Zeg, Hoch J. u. előtároló
Zeg,
Jánka
hegyi
magaslati tárolók

Petőfi S. u.
Balatoni u.

magaslati
térszinti

Bazitai u.

magaslati

25040 hrsz.
Szélhordta u.
Hoch J. u.
Mátyás király u.

Zalaegerszeg
Zalaegerszeg
Zalaegerszeg
Zalaegerszeg
Zalaegerszeg
Zalaegerszeg

Térfogat
[m³]
200
1000

Túlfolyószint
[mBf.]
251,28
145,00

Szinttávadó
0” [mBf.]
248,58
139,50

magaslati

25
100
1000

291,25
248,80
265,60

288,25
246,30
261,10

magaslati

2500

226,00

220,50

térszinti
magaslati

500
4600

153,00
197,60

148,00
192,60

„élő

Vízkiemelés búvárszivattyúkkal történik.
A megfelelő hálózati nyomást az átemelő és nyomásfokozó szivattyúk, valamint a magaslati
tárolók biztosítják.
Átemelő és nyomásfokozó szivattyúk típusai:
Beépítés helye
Átemelő szivattyúk
I. átemelő (Vízmű – telep)

II. átemelő (Átalszegett úti)
Nyugati átemelő
Nyomásfokozók
Domb utcai
Pipahegyi
Ebergényi
Erzsébethegyi
Bazitai
Babosdöbréte
Bocfölde
Kiskutas
Rám

Szivattyú típusa

m.B.f.

Darab

EMU DCH 980-3
EMU DCH 980-2
EMU D 500-3
TGT 250
EMU K 150-5
TGT 150
EMU KM 400-3
EMU K 87-6

145,0

1
1
1
1
2
2
2
2

db
db
db
db
db
db
db
db

K 64-6
K 62-9
K 63-6
K 64-6
K 63-12
K 64-8
HO ¾
K 64-10
D 14-10
K 64-6
K 62-6

175,0
156,0
259,0

1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1

db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db

181,5
153,0

190,0
240,0
163,0
160,0

I. Átemelő
A kutakból (2 - 30/a) érkező nyersvíz a tisztítási technológia után a vízmű-telepen található
2*500 m³-es térszinti előtárolóba kerül. Innen a vizet a gépházban elhelyezett hálózati
szivattyúk továbbítják a jánkahegyi, összesen 4600 m³ kapacitású magaslati tárolókba, illetve
hálózatba.
II. Átemelő (Átalszegett úti)
A jánkahegyi tárolókból érkező vizet hálózati szivattyúk továbbítják az egerszeghegyi
2*500 m³-es magaslati tárolóba és a hálózatba.
Nyugati átemelő
A D1 - D6 jelű kutakból érkező nyersvíz a 2*250 m³-es térszinti előtárolóba kerül, majd
onnan a vizet a hálózati szivattyúk a gógánhegyi 2500 m³-es magaslati tárolóba, illetve a
hálózatba továbbítják.
Az apátfai és a teskándi kút vize közvetlenül a hálózatra kerül.
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Üzemirányítás:
A teljes ivóvízrendszer irányítása a zalaegerszegi vastalanító épületében található diszpécser
központból történik. A vastalanítóra termelő kutak távműködtetése jelzőkábelen keresztül
történik, a kutak irányítását a beosztott műszakos gépkezelők végzik az előtároló vízszintje
alapján. A vízmű-telepi átemelő szivattyúk üzemeltetését a jánkahegyi tárolók vízszintje
alapján irányítják.
A többi átemelő és nyomásfokozó szivattyúk vezérlése automatikus, az általuk töltött
magaslati tárolók szintje, illetve a hálózati nyomás mérése alapján.
A rendszer szükség esetén kézi vezérléssel is üzemeltethető.
Összegzés
Zalaegerszeg domborzati és földtani szempontból igen változatos felépítésű, melyből
következik, hogy az egyes területek igénybe vétele különböző.
A környező dombokon, szőlőhegyeken lévő présházakban, víkendházakban már állandó
jelleggel, illetve időszakosan belakott területeken vagy van már vezetékes ivóvízellátás, vagy
rövidesen odavezetésre kerül.
Zalaegerszeg városban 95 % az ivóvízhálózat ellátottság. A megépített hálózat hossza 252,6
km (2005. évi adat). A zárt kerti ingatlanok egy részén nincsen kiépítve a hálózat.
Jelenleg a fent említett beruházás van folyamatban. További tervezett ivóvízhálózat
kiépítésről nincsen tudomásunk.
Szakterületi program összefoglalása
A vízszolgáltatás biztonsága, a gyakori csőtörések és a hálózati veszteségek csökkentése
érdekében szükséges az elöregedett, korszerűtlen csőrendszerek rekonstrukciója.
Az ivóvíz bázis adottságok a várható mennyiségi igények kielégítését hosszabb távon
biztosítják. A vízminőség védelmét általánosan a szennyező források felszámolásával, a
szennyezési lehetőségek kizárásával, a vízbázisok előírt hidrogeológiai védelmének
biztosításával kell megoldani.
A megfelelő ivóvízminőség biztosítása a szigorodó EU követelmények miatt az ország sok
településén jelent többletberuházást és feladatot.
A vízgazdálkodási feladatokat az államigazgatás részét képező országos és regionális
intézmények, szervezetek irányítják, koordinálják és hajtják végre.
Vízbázis-védelemmel és a felszíni vizek védelmével kapcsolatok feladatok kizárólag kistérségi
szinten, több település összefogásával valósíthatók meg. Szükséges kistérségi és regionális
kapcsolatok erősítése.
Az ivóvíz bázis adottságok a várható mennyiségi igények kielégítését hosszabb távon
biztosítják. A vízszolgáltatás biztonsága, a gyakori csőtörések és a hálózati veszteségek
csökkentése
érdekében
szükséges
az
elöregedett,
korszerűtlen
csőrendszerek
rekonstrukciója.
Tervezett ivóvízhálózat kiépítésről nincsen tudomásunk.

6.1.2. a városfejlesztési koncepció vízellátási munkarészének
véleményezése
A városfejlesztési koncepció véleményeztetési eljárása során a vízellátási munkarésszel
kapcsolatban beérkezett észrevételek.
Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. véleményét tudomásul vettünk.
Az ivóvízhálózat jelenlegi kapacitása kielégítő. Az Északi-Ipari Park területének
vízigénye számításba lett véve a tervezésnél. Zalaegerszeg városban várható a
vízkapacitás csökkenése, mivel jelentő gyárak megszűntek, (pl.: Zalahús Rt.) amik a
város napi vízhasználatának közel 10 %-át jelentették.
Az újabb területek beépítése, előközművesítése vízellátás szempontjából jelenleg nem
jelent problémát.
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6.1.3. a vízellátási javaslat tervezési rendszerbe illesztése
Fejlesztési koncepció összehasonlítása a VÁTI/AOD rendezési tervvel
Zalaegerszeg város teljes vízellátása és az új fogyasztók által várható igénynövekedés a
tervezés időtávjában és azt követően is kielégítő a meglévő vízbázisról.
A Zalavíz Zrt. jelenleg végzi Zalaegerszeg közigazgatási területén a rekonstrukciós
munkálatokon belül a vízhálózat globális vizsgálatát. Az eredmények 2008-2009. évben
várhatók. A vizsgálatok befejezése után lehet utcákat, területeket kijelölni vízvezeték hálózat
rekonstrukcióra, mivel addig a hálózat tényleges állapotáról nem áll rendelkezésünkre pontos
anyag.
Jelenleg Zalaegerszeg vezetékes ivóvíz ellátottsága 95%. A vízhálózattal ellátatlan
területrészeken nem tervezett a vízhálózat kiépítése.

6.1.4. vízellátás szempontjából kritikus térségek
Zalaegerszeg közigazgatási területén belül fejlesztések ismeretében vízellátási szempontból
kritikus térségekről nem beszélhetünk. Jelenleg az ivóvízhálózat kapacitása kielégítő,
vízellátás szempontjából nincs probléma.
Rajzjegyzék
Zalaegerszeg általános rendezési terv: környezetvédelmi szempont 2007.
Ivóvíz ellátottsági területek
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6.2. szennyvízcsatornázás
6.2.1. szennyvíz-csatornázási, - kezelési javaslat
Zalaegerszeg
szennyvízcsatornázása
1945
után
kezdődött,
és
kisebb-nagyobb
megszakításokkal a mai napig tart. A város területének domborzati viszonyai elválasztó
rendszerű csatornahálózat kiépítését tették indokolttá. A napjainkig kiépült csatornarendszer
mintegy 153 km gerincvezeték hosszban a lakosság nagy részének biztosítja a közműves
szennyvízelvezetését, a fennmaradó szennyvíz elhelyezés átmenetileg közműpótló
műtárgyakkal van megoldva.
Az 1970-es és 80-as években a városfejlesztés és ezzel a csatornahálózat kiépítése is
felgyorsult, a város centruma köré külvárosi lakóövezetek épültek, melyek elsősorban családi
házas ingatlanok. A 90-es években már a kertvárosias peremvidékek is csatornát kaptak.
A város közvetlen környezetében lévő kistelepülések is a város közigazgatásához
kapcsolódtak, és a köztük lévő, addig beépítetlen területek benépesültek, új utcák,
lakónegyedek épültek fel. Ezeken a területeken a közműellátás nem tudta követni a fejlődés
ütemét, bár a város 1992 óta nagy erőfeszítéseket tett azért, hogy ezeket a területeket a
megfelelő alapközművekkel ellássa. Zalaegerszeg Építési Szabályzata (ZÉSZ) a város ezen
területeinek nagy részét 2001-ben beépíthetővé nyilvánította, így megalapozta a további
fejlődés elvi alapjait. Az építési feltételek között a zárt rendszerű szennyvízcsatornázás
kiépítése szerepel. Ezeken a területeken nagy mértékű kiköltözés, és jelentős építkezési kedv
tapasztalható.
A városi csatornák anyaga beton és vasbeton, majd az 1970-es évektől már beton,
azbesztcement és műanyag.
Általános állapotuk megfelelő, de a dinamikus terheléseknek kitett, rideg csőanyagoknál
jellemző a repedéses meghibásodás, továbbá a tokos csőkötéseknél a tömítetlenség, ami a
talajvízállástól függően exfiltrációs vagy infiltrációs szivárgási problémákat okoz. Az előbbi
eset környezetszennyezéshez vezet, a másik esetben üzemeltetési problémák jelentkeznek:
romlik a szennyvíztisztítás hatásfoka, a nagyobb vízmennyiség miatt növekednek az átemelés
és szennyvíztisztítás költségei. Hasonló gondot okoz a szennyvízcsatorna-hálózat szabálytalan
bekötésein és az aknafedlapokon keresztül bejutó csapadékvíz.
Az utóbbi évek közművesítése során a szennyvízátemelők száma is jelentősen gyarapodott.
Ezek automatikus üzeműek, távirányítással, működésük megbízható. A regionális rendszerben
több helyen alkalmaztak nyomás alatti rendszereket házi beemelőkkel, melyek működtetése
az ingatlan tulajdonosának feladata. Rendszeres szervizük, hiba esetén javításuk, a szivattyúk
pótlása nem mindenütt megoldott zökkenőmentesen.
A városkörnyéken lévő településrészek bekapcsolása a szennyvízelvezető-hálózatba
megnöveli az elvezetendő szennyvíz mennyiségét, mely a gyűjtőcsatornák kapacitásának
növelését indokolja.
Zalaegerszeg szennyvízcsatornával ellátatlan településrészei a következők: Egerszeghegy,
Jánkahegy, Gálafej, Aranyoslap, Cimpóhegy, Hatháza
Zalaegerszeg szennyvízcsatornával ellátott, de hálózatbővítésre, átalakításra szoruló
településrészei a következők: Andráshida, Gébárt, Ságod, Neszele, Nekeresd, Csács, Bozsok,
Besenyő, Botfa, Bazita, Ebergény, Vorhota, Szenterzsébethegy-Újhegy
(Ld. K-Szv-1 jelű rajz)
Zalaegerszeg tisztított szennyvizei a Zala folyóba kerülnek. Mivel a befogadó a Balaton
vízgyűjtő területén — I/1 kategóriájú kiemelt vízminőségvédelmi területen —
helyezkedik el, melyre — a bevezethető víz minőségére a vonatkozó előírások értelmében —
a legszigorúbb határértékek vannak érvényben, ezért — a szennyvíztisztító átalakítása mellett
— elengedhetetlen a csatornahálózat teljes körű kiépítése. A teljes körű csatornázottság
elérése környezetvédelmi és gazdaságossági szempontokkal is indokolható, mivel a felszíni és
felszín alatti vízkészletek elszennyeződésének megakadályozásának egyéb alternatívái
lényegesen költségesebbek és környezetvédelmi szempontból is hátrányosabbak.
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A meglévő hálózat rekonstrukciós kérdéseihez, elsősorban a rendszer elemeinek — csatornák
és tisztítóaknák, valamint átemelők és nyomóvezetékek — műszaki állapota miatt
szükségessé vált felújítása tartozik. Mivel a hálózat meghibásodott részein keresztül a talaj és
talajvíz szennyeződhet. Ide sorolható még továbbá, a hálózat műszaki avulásából eredő
rekonstrukciós igény, melyet pl. a szennyvízátemelők korszerű vezérlésével, részben új
felügyeleti rendszerrel való ellátása jelent.
Előző feladat kiterjed továbbá, a rendszer egyes elemeinek — hidraulikai vizsgálata
eredményei alapján — kapacitásbővítő beavatkozásokra is.
Szakterületi jövőkép
Zalaegerszeg város területén a szennyvízelvezetéssel ellátatlan, de ivóvízzel ellátott
területek teljes körű csatornázásának elérése.
Szakterületi program
Az előzőekben felsorolt problémák megoldására indított rekonstrukciós program
„Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési project” – folyamatban van.

–

A „Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési project” keretében a
belvárosi elöregedett, nem megfelelő kapacitású csatornák felújításra, a szabálytalan
bekötések felszámolásra kerülnek.
A belvárosban többek között új csatorna épül az alábbi utcákban: Zrínyi utca, Báthory út,
Gasparich utca, Berzsenyi utca, Egry József utca, Kis utca, Balatoni út, Piac tér, Sütő utca,
Kossuth Lajos utca, Köztársaság út, Göcseji út, Hoch János utca
A város környéki, jelenleg még ellátatlan, illetve hálózatbővítésre szoruló településrészek a
project keretében be lesznek kapcsolva a szennyvízelvezető hálózatba.
Összefoglalás
A project megvalósulása esetén a város és környéke szennyvízelvezetési problémái
megoldottnak tekinthetők.

6.2.2. a városfejlesztési koncepció szennyvíz-csatornázási, - kezelési
munkarészének véleményezése
Észak-Zalai Víz és Csatornamű ZRt. nyilatkozata:
Városfejlesztésnél, újabb területek beépítése, előközművesítése esetén a szennyvízelvezető
rendszerek kapacitásának szükségszerinti bővítése szükséges.
Szennyvízelvezetésnél kérik figyelembe venni a Kohéziós Alap project során megvalósuló
beruházási terveket.
Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű ZRt. nyilatkozatával egyetértünk, a fent ismertetett
programba az észrevételek beépültek.

6.2.3. a szennyvíz-csatornázási, - kezelési javaslat tervezési rendszerbe
illesztése
A JAVASLAT ÖSSZEVETÉSE A VÁTI/AOD FÉLE RENDEZÉSI TERVVEL
Eltérések:
•
Városi szennyvíztisztító telep bővítése és rekonstrukciója Zala/1425 vízikönyvi számon
vízjogi létesítési engedélyt kapott 2007. szeptemberében. A szennyvíztisztító telep kapacitása
a bővítés és a rekonstrukció után:
Hidraulikai kapacitás:
17.000 m3/nap
Biológiai kapacitás:
180.000 LE
A meglévő műtárgyak maximális kihasználásával a fejlesztés után a szennyvíztisztító telepen
az alábbi műtárgyak és technológiai elemek lesznek:
mechanikai tisztítás (rács, homokfogó) változatlanul üzemel tovább
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szippantott szennyvíz fogadására új, 420 m3/nap kapacitású műtárgy épül
a meglévő kiegyenlítő medencét el kell látni keverő berendezésekkel
a biológiai tisztítás során a meglévő I. vonal kis átalakítással üzemel tovább, a II.
(jelenleg nem üzemelő) vonal az I. vonalhoz hasonlóan lesz kialakítva, a meglévő
fúvógépház kibővül
utóülepítés változatlan formában marad, csak gépészeti felújítás történik
iszaprecirkuláció meglévő kapacitása elegendő
automatizált vegyszreadagolással új utószűrő egység létesül, max. hidraulikai
kapacitása 1200 m3/h
új UV fertőtlenítő épület létesül, térfogatáram: 1000-1800 m3/h

Az iszapkezelési eljárás fejlesztése keretében az alábbi eljárások kerülnek megvalósításra:
Iszapsürítés gravitációs sürítőben
gépi elősürítés
ultrahangos előkezelés
Anaerob mezofil rothasztás
biogáz hasznosítása
iszap víztelenítése
elhelyezés előtt az iszap tárolása
A keletkező biogáz hasznosítására gáztartály, biogáz motor és biogáz kazánok kerülnek
beépítésre.
A víztelenített iszapot a BIOPETROL Kft. Tatabányára szállítja el. (A befogadó nyilatkozat
2017. aug. 21-ig érvényes)
Alternatív megoldásként az iszap mezőgazdasági területen történő elhelyezésének lehetőségét
is biztosítani kell, amelyre a Zala Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás még
1998-ban adott ki megvalósítása engedélyt.
A rekonstrukció keretében sor kerül a pózvai szennyvíziszaptároló átépítésére is.
•
A központi belterülettől távolabb eső belterületi és a belterületbe csatolandó, jelenleg
csatornázatlan területek a „Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési project”
keretében be lesznek kapcsolva a közcsatorna hálózatba. Ezeken a területeken
(Egerszeghegy, Jánkahegy, Gálafej, Hatháza, Ságod, Gébárt, Neszele, Nekeresd,
Csácsbozsok, Besenyő, Botfa, Bazita, Ebergény, Vorhota, Erzsébethegy) a zárt
szennyvízgyűjtő építése esetén lehetett az építést engedélyezni. A szennyvízcsatorna-hálózat
kiépítése, illetve a meglévő rendszer bővítése után a telkek csak a csatornahálózatra való
rákapcsolódás esetén építhetők be. (Ld. K-Szv-2 jelű rajz)
•
A K-Szv-3 jelű rajz a VÁTI féle rendezési terv vízi közműveit ábrázolja. A szennyvízfőgyűjtők közül a déli és az észak-nyugati ág a „Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetésiés kezelési project” keretében új nyomvonalra került megtervezésre, ezeket a K-Szv-4 jelű
rajzon ábrázoltuk. Ezen a rajzon tüntettük fel azon szennyvízátemelőket, melyek
védőtávolsággal rendelkeznek.
Az Országos Településrendezési és Építési Követelmények vonatkozó Függeléke szerint a
nyers szennyvízátemelő legkisebb távolsága (védőterülete) lakó-, vegyes-, gazdasági- (a
jelentős mértékű zavaró hatású ipari kivételével), üdülő- és különleges (a hulladéklerakók
területének kivételével) területétől védelem nélkül 150 m, zajszigetelt, zárt, szagtalanítóval
ellátott kivitelben 20 m.

A JAVASLAT ÖSSZEVETÉSE ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉVEL
A javaslat összhangban van a Zala megyei területrendezési tervvel.

6.2.4. szennyvízcsatornázás szempontjából kritikus térségek
A „Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési project” keretében megvalósuló
belvárosi csatornarekonstrukció olyan paraméterekkel került megtervezésre, hogy a
fejlesztési igényeket is kielégítse.
Szennyvízcsatornázás szempontjából nincsenek kritikus térségek.
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Rajzjegyzék:
K-Szv-1 Szennyvízelvezetés ellátottsági területek
K-Szv-2 Szennyvízelvezetés fejlesztéssel érintett területek
K-Szv-4 Szennyvízelvezetési hálózat
A VÁTI féle rendezési tervből vannak

Zalaegerszeg szennyvíz-elvezetése
M=1:50 000
Jelmagyarázat:
szennyvízcsatornával
ellátatlan településrész
szennyvízcsatornával
ellátott, de hálózatbõvítésre
szoruló településrész

HATHÁZ

szennyvízcsatornával
ellátott településrész

SÁGOD
ANDRÁSHIDA

NEKERESD
GÉBÁRT

NESZELE
KASZAHÁZA
VORHOTA
OLA
BELVÁROS

CSÁCSBOZSOK

LANDORHEGY

ERZSÉBETHEGY

PÁTERDOMB

EGERSZEGHEGY
KERTVÁROS
EBERGÉNY

JÁNKA

ZALABESENYÕ

GÁLAFEJ

BOTFA

BAZITA

K-Szv-1

Zalaegerszeg szennyvíz-elvezetése
M=1:50 000
Jelmagyarázat:
"Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési project"
keretében közcsatorna hálózatba
kapcsolt településrészek

HATHÁZ

szennyvízcsatornával
ellátott településrész

SÁGOD
ANDRÁSHIDA

NEKERESD
GÉBÁRT

NESZELE
KASZAHÁZA
VORHOTA
OLA
BELVÁROS

CSÁCSBOZSOK

LANDORHEGY

ERZSÉBETHEGY

PÁTERDOMB

EGERSZEGHEGY
KERTVÁROS
EBERGÉNY

JÁNKA

ZALABESENYÕ

GÁLAFEJ

BOTFA

BAZITA

K-Szv-2

Zalaegerszeg szennyvíz-elvezetése
M=1:50 000
Jelmagyarázat
meglévõ gravitációs gerinccsatorna
meglévõ gerinc-nyomóvezeték
"Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetése és kezelése" project keretében
tervezett gerinc-nyomóvezeték
szennyvízátemelõ védõterületének határa

szennyvíztisztító tele
és védõterülete

K-Szv-4

Zalaegerszeg közigazgatási területe
3/B. jelû Építési közmûfeltételek övezetei
M = 1:45 000

3.20.1 meglévõ csatornahálózatra rákötés
3.20.2 csatornahálózat- fejlesztés és rákötés
3.20.3 egyedi szennyvíztisztitó kisberendezés létesítése
3.20.4 zárt szennyvíztározó létesítése
3.20.5 csatornára rákötésig zárt tározóval két lakás építhetõ
3.30.1 kötelezõ vezetékes fûtési energiaellátás

N
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6.3. elektromos energia ellátás
6.3.1. elektromos energia ellátási javaslat
Zalaegerszeg MJV villamos energia ellátása 2 db 120/22 kV-os táppontból, az É-i Neszele, a
D-i FLEXTRONICS Ipari Park transzformátor állomásokból történik.
Az alállomások a Keszthely és Körmend 120/22 kV-os alállomások közé kerültek felfűzésre az
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. 120 kV-os feszültségszintű főelosztó hálózatán. A
120 kV-os főelosztó hálózatra a hurkolt hálózatkép a jellemző.
A 120kV-os oldal ellátási biztonság és minőség a Győr-Szombathely 400 kV-os távvezeték, ill.
a szombathelyi 400kV-os táppont megépítésével nagymértékben megnőtt.
Az alállomásban 2db 40 MVA-es 120/22 kV-os transzformátor üzemel. Normál
üzemállapotban az egyik transzformátor táplálja Zalaegerszeg város 22kV-os földkábeles, a
másik pedig a 22 kV-os szabadvezetékes hálózatait. Normál üzemeltetési körülmények közötti
szabadvezeték és kábelhálózat szétválasztást az eltérő üzemviteli jellemzők indokolják.
Az Északi Neszelei állomás transzformátorainak kiterheltsége oly mérvű, hogy egy
transzformátoros üzemben (kábelhálózat és szabadvezetékes hálózat egy transzformátorról
történő ellátása) az ellátást csak a terhelések másik alállomásra való átterhelésével lehet
biztosítani.
Fejlesztési javaslatok:
a) 120/20kV-os táppontok:
A Zalaegerszeg É-i Neszele 120/22 kV-os alállomás telítettsége miatt az „egytrafós” üzemben
az egyetlen üzemelő 40MVA-es transzformátor nem bírja el a terhelést, ezért szükséges egy
új 40MVA-es transzformátor beépítése.
b) 22 kV-os földkábeles elosztóhálózat:
A várost ellátó 22kV-os kábelrendszert üzemviteli, terhelés megosztási, átterhelési
lehetőségek miatt célszerű lenne összekötni a D-i Flextronics Ipari Park alállomással. Ehhez
szükséges a már rendelkezésre álló kiviteli tervek szerinti 22 kV-os összekötő kábelhálózat
kiépítése.
c) 22 kV-os szabadvezetékes hálózat:
Problémát okoz az É-i Neszele alállomásból Déli irányba, a Zala folyó felé kijövő
szabadvezetékek (7db) kivezetése, melyek nyomvonala és biztonsági övezete által elfoglalt
területe értékes, lakóterület kialakításra alkalmas területek létesítését akadályozza.
Célszerű lenne az induló szakaszok földkábelbe helyezése, kábelcsatorna, alagút létrehozása.
d) É-i Ipari Park villamos energia ellátása:
Az Ipari Park villamos energia ellátásához szükséges egy, az É-i Neszele 120/22 kV-os
alállomásból induló, ebből táplált 22 kV-os kábelkör kiépítése, mely egyik ívének induló
részéhez a gébárti Termál fürdő és AQUPARK transzformátor állomásokat ellátó 22kV-os
földkábel és 22kV-os alállomási cella felhasználható.
e) Pózva-Zalaszentiván Iparterület villamos energia ellátása:
A tervezett Iparterület prognosztizált villamos-energia igényét (17-19MVA) biztonságosan egy
új 120/20 kV-os transzformátor állomás megépítésével lehet biztosítani.

6.3.2. a városfejlesztési koncepció elektromos energia ellátási
munkarészének véleményezése
Villamos energia ellátással kapcsolatban véleményezés nem történt.
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6.3.3. az elektromos energia ellátási javaslat tervezési rendszerbe
illesztése
A VÁTI /AOD TERV ÉS JAVASOLT KONCEPCIÓ KAPCSOLATA
Az ÁRT-ben szereplő fejlesztési javaslatok közül a Zalaegerszeg Dél 120/20 kV-os alállomás
elkészült.
Fejlesztési javaslatunkban szerepel a meglévő 22kV-os földkábeles hálózat összekötése a D-i
alállomással.
A javasolt „földkábelesítési” koncepciónak a terv véleményezések során nagyobb érvényt kell
szerezni.
Javaslataink között szerepel a Neszele 120/20 kV-os alállomás D-i oldalán lévő szabadvezeték
sáv földkábelbe helyezése.

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉVEL TÖRTÉNŐ ÖSSZEHASONLÍTÁS
A megyei tervben szereplő, villamos energiára vonatkozó fejezet Zalaegerszeget külön nem
emeli ki. Táppont hiányosnak értékeli viszont a térséghez kapcsolódó Zalalővő és
Zalaszentgrót városokat, illetve környezetüket.

6.3.4. elektromos energia ellátás szempontjából kritikus térségek, ellátási
problémák
Rövidtávon megoldandó ellátási gond a Zalaegerszeg É-i térségében 2 különböző területen
jelentkező koncentrált, az átlagosnál nagyobb teljesítményigény.
A megoldási javaslatokat az 1. pontban, az É-i Ipari Park, és a Pózva-Zalaszentiván
Iparterületre vonatkozóan megtettük.

Rajzjegyzék:
E-1 Villamos-energia közmű
E-2 Villamos-energia közmű küszöbértékek
E-3 Zalaegerszeg Építési és Szabályozási terv villamos-energia közmű javasolt fejlesztések

120/20 kV-os alállomás

ZALAEGERSZEG
ÉPÍTÉSI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV
VLLAMOSENERGIA KÖZM Û
JAVASOLT FEJLESZTÉSEK

120/20 kV-os alállomás építés
120kV-os szabadvezeték
120kV-os szabadvezeték építés
22 kV-os szabadvezeték
22 kV-os földkábel
22 kV-os földkábel építés

É-i Ipari Park
10-12 MVA

Z.iván iparterület
17-19 MVA

E-3
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6.4. gázellátás
6.4.1. gázellátási javaslat
Zalaegerszeg gázellátását nagyközépnyomású-, középnyomású- és kisnyomású hálózat
biztosítja.
A városközpontban kisnyomású gázelosztó-vezetékek és helyi nyomásszabályozók működnek,
a peremkerületekben középnyomású a gázelosztó-hálózat. Andráshida és Csács
városrészekben 3 bar nyomással, a többi környékbeli településrészen 1 bar nyomással
üzemel.
Zalaegerszeg gázelosztó hálózattal ellátott településrészei a következők: Botfa, Csácsbozsok,
Pózva, Nekeresd, Neszele, Ságod, Andráshida, Zalabesenyő, Bazita
Zalaegerszeg gázelosztó hálózattal részben ellátott településrészei a következők: Vorhota,
Szenterzsébethegy, Ebergény, Jánka
Zalaegerszeg gázelosztó hálózattal nem rendelkező részei a következők: Gógánhegy-Vorhota,
Gálafej
(Ld. K-G-1 jelű rajz)
Szakterületi jövőkép
Zalaegerszeg város területén a gázellátás jelenleg problémamentes, az E.ON Középdunántúli Gázszolgáltató Zrt. hálózatfejlesztést nem tervez.
Szakterületi program
A város kisnyomású gázvezeték-hálózata leterhelt, ezért a rekonstrukciók és az új
létesítmények gázellátása során törekedni kell a középnyomású gázellátás megvalósítására.
A peremkerületekben a meglévő elosztóhálózat melletti új ingatlanok gázellátása a környező
utcákban üzemelő hálózatról biztosítható, míg a gázzal el nem látott területen, amennyiben
igény merül fel a vezetékes földgázellátásra, úgy – figyelembe véve a domborzati viszonyokat
– középnyomású elosztóvezeték kiépítését javasoljuk.
Megjegyezzük, hogy a meglévő gázelosztó hálózat bővítése, továbbá új rendszer – az
érvényben lévő előírások szerint – kizárólag az E.ON Közép-dunántúli Gázszolgáltató Zrt.
beruházásában valósulhat meg.
Az új területek gázszolgáltatásba való bekapcsolását megelőzően, gázenergia igénylést kell
benyújtani, melyet a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Műszaki
Osztálya továbbíthat. Az igényléshez a területre vonatkozó érvényes Rendezési Terv
vonatkozó tervlapját és a távlatban ellátandó ingatlanok, fogyasztók számát kell közölni.
Az épülő vezetékek méretét, a csatlakozás módját – a további tervezést megelőzően – a
Gázszolgáltató Hálózatfejlesztési Osztálya határozza meg. Ugyancsak a Gázszolgáltató
mérlegeli a kiépítésre kerülő hálózat várható beruházási és fenntartási költségeit, továbbá a
várható gázfogyasztás függvényében a rendszer gazdaságosságát, majd dönt a
megvalósíthatóságról.
Mivel a gázszolgáltatás privatizálása folytán üzleti alapon működik, a gázberuházásokba
külsőleg beavatkozni nincs mód.
Összefoglalás
Zalaegerszeg város területén a gázellátás a szolgáltató adatközlése szerint jelenleg
problémamentes. A fogyasztók számára problémát jelent, hogy a gázszolgáltatás teljes
mértékben piaci alapon működik, nincs beleszólási lehetőségük a hálózatfejlesztésbe, gázárak
alakulásába.
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6.4.2. a városfejlesztési koncepció gázellátási munkarészének
véleményezése
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Zalaegerszeg város közigazgatási területén lévő MOL Nyrt. TDK Kutatás – Zalai Finomító a
módosított SEVESO II. Irányelv hatálya alá tartozó felső küszöbértékű veszélyes üzem. A
településrendezési eszközök módosításánál, átdolgozásánál az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatósággal konzultálni szükséges a veszélyes ipari üzem veszélyességi határainak
kijelölésével (mely jelenleg folyamatban van) kapcsolatban.
E.ON Közép-dunántúli Gázszolgáltató ZRt.
-a város gázellátását nagyközépnyomású-, középnyomású- és kisnyomású
gázvezetékhálózat biztosítja
Kaszaháza városrészben középnyomású gázvezetékhálózat üzemel
Neszele városrész is gázzal ellátott
a város kisnyomású gázvezetékhálózata leterhelt, ezért a rekonstrukciók és az új
létesítmények gázellátása során törekedni kell a középnyomású gázellátás
megvalósítására
A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az E.ON Középdunántúli Gázszolgáltató ZRt.
nyilatkozatával egyetértünk, a fent ismertetett programba az észrevételek beépültek.
(Jelmagyarázat: a vastag betűtípussal jelölt szövegrész került beillesztésre)

6.4.3. a gázellátási javaslat tervezési rendszerbe illesztése
A JAVASLAT ÖSSZEVETÉSE A VÁTI/AOD-FÉLE RENDEZÉSI TERVVEL
Eltérések:
1. A település földgázellátásának szolgáltatója az E.ON Közép-dunántúli Gázszolgáltató Zrt.
2. A VÁTI-féle rendezési tervből való K-G-2 jelű rajzon Bazita, Ebergény és Erzsébethegy
gázzal ellátandó területként van feltüntetve. Jelenleg ezek a településrészek
középnyomású gázelosztó hálózattal ellátottak. (Ld. K-G-1 jelű rajz)
3. A nagynyomású gázszállító vezetékek védőtávolsága 10-28 m-re csökkent a vezeték
mindkét oldalán. A K-G-3 jelű rajzon feltüntettük a gáz és olajvezetékek lecsökkent
védőterületének határait.
4. Elosztóvezetékek védőtávolságai módosultak:
• nagy középnyomású vezeték védőtávolsága épülettől 5 m (védelemmel 2.5 m),
vasúttól 5 m (védelemmel 2 m).
• középnyomású vezeték védőtávolsága épülettől, vasúttól 4 m (védelemmel 2 m)
• kis nyomású vezeték védőtávolsága épülettől, vasúttól 2 m (védelemmel 1 m)

A JAVASLAT ÖSSZEVETÉSE ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉVEL
A javaslat összhangban van a Zala megyei területrendezési tervvel.

6.4.4. gázellátás szempontjából kritikus térségek
Gázellátási szempontból nincs nehezen ellátható, kritikus térség.
Mint az előzőekben említettük, a meglévő gázelosztó hálózat bővítése, továbbá új rendszer –
az érvényben lévő előírások szerint – kizárólag az E.ON Közép-dunántúli Gázszolgáltató Zrt.
beruházásában valósulhat meg.
Rajzjegyzék:
K-G-1 Gázellátás (kisnyomású, középnyomású, gázellátással nem rendelkező területek)
K-G-3 Gázellátás gázvezetékek, olajvezetékek helye és védőterülete
Infrastruktúra miatti korlátozások övezetei (közműlétesítmények szempontja) VÁTI terv 2003.

Zalaegerszeg gázellátása
M=1:50 000
Jelmagyarázat:
kisnyomású
gázelosztó hálózat
középnyomású
gázelosztó hálózat
gázellátó hálózattal
nem rendelkezõ
településrész

SÁGOD
ANDRÁSHIDA
NEKERESD
GÉBÁRT

NESZELE
KASZAHÁZA
GÓGÁNHEGY-VORHOTA
OLA
BELVÁROS

CSÁCSBOZSOK

LANDORHEGY
ERZSÉBETHEGY
EGERSZEGHEGY

KERTVÁROS
É-i rész

PÁTERDOMB

EBERGÉNY
KERTVÁROS
D-i rész

JÁNKA

ZALABESENYÕ

GÁLAFEJ

BOTFA

BAZITA

K-G-1

Zalaegerszeg gázellátása
M=1:50 000
Jelmagyarázat
gáz körvezeték
MOL gázvezeték
MOL olajvezeték
MOL gázvezeték
védõterület határa

GÁZÁTADÓ
ÁLLOMÁS

K-G-3

Zalaegerszeg közigazgatási területe

8/C. jelû Infrastruktúra miatti korlátozások övezetei
(közmûlétesítmények szempontja)
M = 1:45 000

8.6 gáz- és olajvezetékek, ill. a szénhidrogén-bányászat védõterülete miatti korlátozás
8.7 nagyfeszültségû elektromos távvezetékek, ill. az elektromos alállomás védõterülete miatti korlátozás
8.8 távközlési építmény (mikrohullámú adósáv) védõterülete miatti korlátozás
nagyfeszültségû elektromos távvezeték védõterülete
távközlési építmények védõterülete
gáz- és olajvezetékek védõterülete

N

2003.
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6.5. hírközlés
Korunk hírközlési rendszerei és szolgáltatásai rendkívül összetettek, teljes egészében
átláthatatlanok és óriási léptékkel fejlődnek, ezért csupán a jelenleg látható főbb irányvonalak
határozhatók meg.
Zalaegerszeg és vonzáskörzetében vezetékes- és vezeték nélküli hírközlési rendszerek az
országos helyzethez hasonlóan egyaránt üzemelnek.

6.5.1. hírközlési rendszer
vezetékes hírközlési szolgáltatók
Magyar Telekom Nyrt.:
A vezetékes távközlés területén jelentős előrelépés az 1989-es évek végén, illetve az 1990-es
évek elején történt. 1989-ben a Magyar Posta három részre válásával a postai, távközlési és
hatósági tevékenység különvált.
A távközlési szolgáltatást végző MATÁV, illetve a MATÁV Rt. jogutódja a Magyar Telekom
Nyrt. (T-Com) nemzetközi hírközlési rendszerekhez kapcsolódó országos optikai
gerinchálózattal, a primer területen optikai és rézvezetőjű körzetkábeles hálózattal,
Zalaegerszeg területén a távbeszélő központtól induló törzsalépítmény hálózattal, a
központtól távolodva rézvezetőjű földkábeles illetve légkábeles helyi hozzáférési hálózattal
rendelkezik. Zalaegerszegen helyi optikai kábeles hálózatot is kiépített, melyet a felhasználói
igényeknek megfelelően folyamatosan bővít.
A Zalaegerszeg, Ispotály köz 1. sz. épületben lévő távbeszélő központ az alábbi viszonylatú
optikai kábelekkel kapcsolódik az országos gerinchálózathoz valamint a primer terület
településeit ellátó körzethálózathoz (H-1 sz. rajz):
Zalaegerszeg – Keszthely
Zalaegerszeg – Lenti - Országhatár
Zalaegerszeg – Körmend - Szombathely
Zalaegerszeg – Teskánd – Gellénháza
Zalaegerszeg – Zalaszentiván – Pókaszepetk
A primer terület települései részben optikai, részben rézvezetőjű földkábeles hálózattal
csatlakoznak Zalaegerszeg távbeszélő központhoz. A primer terület Hm-2 sz. melléklet
szerinti települései a H-2 sz. rajzon láthatók.
2001. december 23. volt a magyar távközlési piac teljes liberalizációjának hivatalos időpontja,
amikor a koncessziós szolgáltatás kizárólagossága megszűnt. A távközlési piac felszabadítása
már valódi versenyhelyzetet teremtett. Zalaegerszeg területén megjelentek alternatív
szolgáltatók is (PanTel, GTS).
PanTel Kft.:
A Zalaegerszeg szempontjából említést érdemlő PanTel-t 1998 ban alapították.
Az 1992-ben az USA-ban alakult Hungarian Telephone and Cable Corp. (HTCC) 1995-ben a
PanTel 100%-os tulajdonosává vált. A HTCC leányvállalatai, a Hungarotel Rt., PanTel Kft.,
PanTel Technocom Kft. és az Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt, révén nyújt távközlési
szolgáltatásokat Magyarországon.
A PanTel nemzetközi és országos száloptikai gerinchálózatot üzemeltet, mely minden
megyeszékhely és más városok elérését biztosítja, valamint a szomszédos országokban is
csatlakozik kihelyezett operatív egységekhez. Gerinchálózata a vasút nyomvonalán épült ki
(Zalaegerszeg – Zalalövő, Zalaegerszeg – Zalaszentiván (Ukk, Nagykanizsa) vasútvonal
irányában (H-3 sz.raz)). Zalaegerszegen optikai hálózattal rendelkezik. A hálózattól távolabb
lévő ügyfelek kiszolgálását mikrohullámú berendezésekkel biztosítja.
Ha egy adott végpont bekötése a PanTel gerinchálózati csatlakozási pontjába nem oldható
meg gazdaságosan saját technikával, más szolgáltatóktól bérelt összeköttetés (pl. menedzselt
bérelt vonal, ADSL vonal, optikai szál, stb.) segítségével valósítja meg a végpont
csatlakoztatását.
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A PanTel a távközlési piac többi szereplőjével is hálózat összekapcsolási szerződéseket kötött,
így lehetővé téve ügyfelei körének bővítését.
GTS-Datanet Távközlési Kft.:
A GTS-Datanet Távközlési Kft. 1993 óta van jelen a hazai piacon. A GTS-Datanet a GTS
Central Europe magyarországi leányvállalata. 1998-ban főként nagyfeszültségű légvezetékes
hálózat oszlopsorának igénybevételével kiépült a GTS Magyarország országos optikai
gerinchálózata. 2002-től rendelkezik nemzetközi összeköttetéssel is.
Zalaegerszegen optikai hálózattal rendelkezik, mely egyenlőre a gerinchálózat irányából
egyirányú betáplálással rendelkezik (H-3 sz.raz).
A távközlési piac többi szereplőjével hálózat összekapcsolási szerződéseket kötött, így
lehetővé téve ügyfelei körének bővítését.
2006-tól elindította teljes hurokátengedésen alapuló távközlési szolgáltatását lakossági és
üzleti előfizetők részére (T-Com elérési hálózat igénybevételével).
A hírközlési szolgáltatás (hang, adat, video) ma már egyaránt megvalósítható rézvezetőjű
(koax, sodrott érpár) és optikai szálas kábeleken is. Ezért teljes értékű szolgáltatóként
megjelentek a korábban csupán részterületeken tevékenykedő szolgáltatók is (hang, kábel
TV, informatika).
ZELKA ZRt.:
A Zalaegerszegi Elektromos Karbantartó és Kereskedelmi Rt. jogelődjét, a Gelka Vállalatot
1959-ben alapították. Az elmúlt években Zalaegerszeg soros kábel TV rendszerét szinte teljes
egészében csillagpontossá alakították, melynek trönk iránya optikai kábeles kiépítésű.
A város területét behálózó optikai kábeles alaphálózat optikai átalakítók segítségével koaxiális
kábeles kiépítésű vonal- és házhálózat területegységeket lát el.
Zalaegerszeg területén a főállomástól induló alépítmény hálózattal (egyes T-Com alépítmény
irányok rész-tulajdonosaként), a központtól távolodva optikai és rézvezetőjű földkábeles
illetve légkábeles helyi, illetve optikai szálas körzet hálózattal rendelkezik.
A kábel TV főállomás regionális célokat szolgál. A főállomáshoz a várostól távolodva főként
nagyfeszültségű
légvezetékes
oszlopsoron
kiépített
optikai
kábeles
trönkhálózat
(körzethálózat) (H-4 sz. rajz) segítségével a Hm-3 sz. melléklet szerinti települések
kapcsolódnak.
Infrasat Kft.:
Az Infrasat Kft. 1996-tól kábel TV rendszerek üzemeltetésével foglalkozik. Zalaegerszegen
2005-ben kábel TV főállomást épített és megkezdte vezetékes, alépítményben húzódó optikai
trönk hálózatának és rézvezetőjű koaxiális vonal- és házhálózatának kiépítését. A vonal- és
házhálózat
csillagpontos
kiépítésű.
Zalaegerszeg
főállomáshoz
vezeték
nélküli
összeköttetéssel kapcsolódik Egervár és Lakhegy település.
Zalaszám Informatika Kft.:
Az 1979-ben alakult Zalaszám Informatika Kft. a kezdeti informatikai és internet
szolgáltatásait Zalaegerszeg területén vezeték nélküli mikrohullámú összeköttetésekkel
biztosította. 2006 évben azonban megkezdte alépítményben elhelyezett optikai hálózatának
kiépítését, melyek egyben a nyomvonalba eső mikrohullámú összeköttetéseket is kiváltották.
Az összeköttetés az egyes épületek eléréséig teljes egészében optikai szálon történik.
A közelmúltban a Zalaszám Informatika Kft. szakmai partnerségével egységes, integrált
kistérségi önkormányzati költségvetési rendszer alakult ki, melynek résztvevői a Hm-4 sz.
mellékletben láthatók.

vezetékes hírközlési hálózatok jellemzői
A Nemzetközi, országos vagy körzetkábeles optikai gerinc- vagy trönkhálózatok bővítése az
optikai kábel nagy kapacitása miatt szálgazdálkodással és rendszertechnikával rugalmasan
megoldható. A kiépített hálózatok biztonsága hálózati gyűrűk kialakításával növelhető.
Az optikai körzethálózatok mentén elhelyezkedő települések leágazások építésével elérhetők.
A helyi hozzáférésű hálózatok Zalaegerszeg területét behálózzák. Újabb területek ellátása a
meglévő hálózathoz kapcsolódó építéssel viszonylag kisebb költséggel megoldható.
A helyi hálózat hiánya átmenetileg megoldható vezeték nélküli berendezések telepítésével,
azonban átviteli sebességük és üzembiztonságuk elmarad a vezetékes hálózattól.
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Hálózat bővítések ma jellemzően konkrét igény kielégítése érdekében történnek, de előfordul
előközművesítés során történő építés is. Előközművesítés esetén építendő hálózat
kialakításának módja (struktúrája) a vezetékes hálózat üzemeltetőjétől függ. A kialakítandó
hálózatnak illeszkednie kell a meglévő struktúrához, ezért alaphálózat csak célirányosan, a
szolgáltató ismeretében építhető (pl. optikai-, koax kábeles, vagy rézvezetőjű hálózatok).
A helyi optikai hálózatok lehetővé teszik nagysebességű internet szolgáltatás biztosítását,
meglévő mikrohullámú helyi összeköttetések kiváltását, nagy kapacitást igénylő üzleti
ügyfelek kiszolgálását, illetve törvény által szabályozott módon alternatív szolgáltatók részére
kapacitás biztosítását újabb hálózat építése nélkül.
A vezetékes hálózatok a város belterületén főként útterületen illetve közterületen épültek ki,
azonban a külterületi szakaszokon az állami közúttól távolabb, gyakran idegen tulajdonú
ingatlanok igénybevétele is szükségessé vált.
Zalaegerszeg belvárosában, illetve az intenzívebben beépített területeken a hálózatok föld
alatti alépítményben üzemelnek. A városközponttól távolodva megjelennek a földkábeles
illetve légkábeles hálózatok is. A légkábeles hálózatok között a szolgáltatók tulajdonában
lévők és erősáramú közös oszlopsoron elhelyezkedők egyaránt megtalálhatók.
A nyomvonalas hírközlési hálózatok védőtávolsága belterületen a nyomvonal mindkét oldalán
0,4-0,4m, külterületen a nyomvonal mindkét oldalán 0,75-0,75m. A védőtávolság
meghatározását az MSZ 7487/2-80 szabvány függelékének F2. pontja tartalmazza.
Új nyomvonalas távközlési építmények elhelyezésénél törekedni kell a város központi
területein, valamint a sűrűbben lakott városrészeken a föld alatti, a városközponttól távolodva
pedig az erősáramú közös oszlopsoros hálózatépítési mód alkalmazására.

vezetékes hírközlési szolgáltatás jellemzői
A Matáv (T-Com) a koncessziós szerződések megkötésével az ország területének nagy részén
domináns illetve meghatározó szolgáltatóvá vált a hang szolgáltatás terén. Azonban a
távközlési piac nyitását követően a koncessziós területeken kizárólagos joggal épített
hálózatainak szabad kapacitását törvény által szabályozott módon át kellett engednie az
alternatív szolgáltatók részére, mivel az alternatív szolgáltatóknak saját kiépítésű elérési vagy
helyi hálózata nem volt.
A betárcsázós modemes, valamint az ISDN internet elérést leváltotta a jóval nagyobb
sebességet biztosító ADSL szolgáltatás.
A kábel TV szolgáltatók régi, elavult soros rendszerű hálózatának sávszélessége gátat szabott
a kábel TV szolgáltatás bővítésének valamint internet és adatátviteli szolgáltatásra sem volt
alkalmas. A csillagpontossá alakított hálózat e problémákat részben megoldotta. A többlet
szolgáltatások sávszélesség igényét azonban csak optikai szálas hálózattal lehet biztosítani.
Ugyanakkor az optikai összeköttetés lehetőséget biztosít a jelfolyam nagy távolságra történő
eljuttatására is (körzet- és trönk hálózat).
A Zalaszám Informatika Kft.kezdetben közösségek részére vezeték nélküli mikrohullámú
összeköttetések, illetve egyéni előfizetők részére más vezetékes szolgáltatók hálózatán
keresztül biztosított internet szolgáltatást. A Hm-4 sz. melléklet szerinti résztvevőkkel
kialakított egységes, integrált kistérségi önkormányzati költségvetési informatikai rendszerhez
2005-ben újabb önkormányzatok csatlakoztak.
A vezetékes szolgáltatók mindegyike nyújtott üzleti ügyfelei részére bérelt vonali, pont-pont
közötti stb. szolgáltatást is.
A hagyományos vezetékes telefon előfizetők száma folyamatosan csökken, melynek oka az
önálló hálózattal is rendelkező alternatív szolgáltatók megjelenése, a hálózat kiépítési
módjához alkalmazkodó internet szolgáltatás lehetősége, illetve a mobil szolgáltatás
térhódítása.
A rendkívül dinamikusan fejlődő hírközlési szféra ma átmeneti szakaszhoz érkezett. Az
Internet valamint a nagy sebességű adatátviteli (pl. ADSL) kapcsolatok lehetővé teszik az IP
(Internet Protocol) alapú szolgáltatás indítását. Ez egyaránt jelenthet hang (VoIP), adat és
video (IPTV) szolgáltatást (pl. Triple play). Az IP alapú szolgáltatás feltétele az NGN (Next
Generation Network) nagysebességű, szélessávú hálózat kiépítése. Az NGN hálózat
kiépítésének módja a szolgáltatók jelenlegi hálózatától függ.
A T-Com hálózata nagy kiterjedésű, átalakítása csak fokozatosan valósítható meg
(folyamatban van). A T-Com hálózat csomópontjainál kültéri kabinetek (szekrények)
elhelyezése szükséges, valamint növelni kell a helyi optikai hálózat kiterjedését is.
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Ugyanakkor pl. a Zalaszám és az Infrasat hálózata már a megépítése során NGN hálózatnak
tekinthető, de kiterjedését szintén növelni szükséges. A modern kábel TV hálózatok
sávszélessége és a hálózat általában megfelelő, rendszertechnikai átalakítás azonban
szükséges lehet.

vezeték nélküli hírközlés
A mobil távközlés hazai megjelenése 1991-re vezethető vissza, amikor a GSM (Global System
for Mobile) szolgáltatás elindult. A kezdetben hang szolgáltatást nyújtó mobil rendszerben
1992-től megjelent az SMS küldés lehetősége, mely az első lehetőség volt a mobil
szolgáltatás kiterjesztésére (hírek, információk, stb.). 1998-ban megjelent a WAP (Wireless
Application Protocol), mely mobil platformon történő internetezést tett lehetővé.
Megkezdődött az átviteli sebesség növeléséhez szükséges technológiák kidolgozása (pl. GPRS
~ General Packet Radio Service).
A sávszélesség növelése miatt a használható ferkvenciasáv növelése szükséges (kezdeti 450
MHz, majd 900, 1800 és 2000 MHz). 2005-ben elindult az UMTS (Universale Mobile
Telecommunications System) a harmadik generációs (3G) mobil adat- és hang-átvitelt
biztosító rendszer. Napjainkban már a HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access)
szélessávú adatátviteli rendszert tesztelik. A szélessávú adatátviteli rendszerek lefedettsége
nem azonos a hang átvitelt biztosító rendszerekével, mivel a hálózatban technológiai
fejlesztés szükséges. A bevezetett szolgáltatás (pl. HSDPA) sebességének növelése már
egyszerű szoftveres frissítéssel történhet, az átviteli sebességet ugyanis a felhasználói
eszközök (mobil készülékek) korlátozzák. A HSDPA sebessége összevethető a vezetékes ADSL
sebességével.
Az átjárhatóság társszolgáltatók hálózatába tovább növeli a felhasználók mobilitását.
2007 februárban Magyarországon 9.992.000 mobil előfizető volt nyilvántartva, mely 100 főre
vetítve 99,2 előfizetőt jelent. Az Európai Únió több országában ez a szám meghaladja a 100at, némely országban a 120-at is eléri.
Lefedettség esetén a mobil rendszereken a szélessávú internet szolgáltatás mobil számítógép
segítségével korlátok és helyhez kötöttség nélkül igénybe vehető. Amennyiben a mobil
szolgáltatások ár vonatkozásában felveszik a versenyt a vezetékes szolgáltatásokkal, úgy a
mobilitás miatt jelentős fölénybe kerülhetnek. A folyamatos kapcsolatot igénylő szolgáltatások
terén (pl. TV szolgáltatás otthon) a vezetékes szolgáltatások fölénye a jövőben is
valószínűsíthető.
A mobil szolgáltatók által üzemeltetett antennák és tornyok a H-5 sz. rajzon láthatók.

vezeték nélküli hírközlési szolgáltatók
T-Mobile:
1993-ban megalakult a Westel-900 (GSM), melynek jogutódja a T-Mobile.
2007 márciusban előfizetőinek száma több mint 4,45 milló.
Zalaegerszeg GSM és EDGE (kb. ISDN sebességű szolgáltatás) lefedettsége 100%-os, HSDPA
szolgáltatás jelenleg nem érhető el.
Pannon GSM:
1993-ban a Pannon GSM Távközlési Rt. 15 évre szóló Koncessziós szerződést írt alá, majd
1994-ben megkezdte GSM szolgáltatását.
2007 márciusban előfizetőinek száma több mint 3,35 milló.
Zalaegerszeg GSM és EDGE lefedettsége 100% közeli (az ellátottsági térképről pontosan nem
állapítható meg), jelenleg nem érhető el HSDPA szolgáltatás
Vodafone:
A Vodafone Magyarország Rt. 1999-ben 15 évre nyerte el a koncessziót magyarországi GSM
900 / DCS 1800 mobil rádiótelefon hálózat kiépítésére. 2001 november 30-án beindította
magyarországi szolgáltatását. Kezdetben igénybe vette a Pannon GSM hálózatát is.
Ezt követően Budapesten, majd megyeszékhelyeken és nagyvárosokban is saját hálózatot
épített ki.
2007 márciusban előfizetőinek száma több mint 2,15 milló.
Zalaegerszegen jelenleg nem érhető el HSDPA szolgáltatás.
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mikrohullámú hírközlési összeköttetések
Az Antenna Hungária Zrt. Hegyhátsál – Bazita – Újudvar viszonylatú mikrohullámú
összeköttetést üzemeltet.
A védősáv szélessége a középvonaltól mérve 50 – 50 m.
Építési magasságkorlátozás a sáv alatt: 35 m.
A Magyar Telekom Nyrt. Bazita TV torony – Műszaki épület (Ispotály köz 1.) viszonylatú
mikrohullámú összeköttetést üzemeltet.
A védősáv szélessége a középvonaltól mérve 15 – 15 m.
Építési magasságkorlátozás a sáv alatt:
szakasz (km)
(TV toronytól mérve)

építési magasságkorlátozás (m)

0-0,1

60

0,1-0,16

70

0,16-0,2

75

0,2-0,28

80

0,28-0,4

90

0,4-0,6

100

0,6-0,8

90

0,8-1,06

85

1,06-1,16

90

1,16-1,3

75

1,3-1,42

65

1,42-1,56

70

1,56-1,62

80

1,62-1,84

90

1,84-2,0

100

2,0-2,12

90

2,12-2,44

70

2,44-2,66

60

2,66-3,26

55

3,26-3,48

50

3,48-3,68

45

3,68-3,72

40

3,72-4,0

30

4,0-4,36

22

Magyar Posta Zrt.
A Magyar Posta Zrt. a postai tevékenységre vonatkozó jogszabályok alapján egyetemes postai
szolgáltató. Elsődleges feladata a törvényben meghatározott egyetemes postai szolgáltatás
ellátása (levél és csomag küldemény szállítása, távirat, telefax, stb.). Jelenleg az 50 g súly
alatti levelek szállítására kizárólagos jogosultsággal bír, azonban a postai szolgáltatások
liberalizációja iránti igény a Magyar Posta Zrt. néhány éven belül várható privatizációját
jelenti.
Tevékenységi körét bővítette nem hírközlés jellegű szolgáltatásokkal is.
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hírközlési szolgáltatás összességében
A hírközlési szolgáltatás a mindennapi élet nélkülözhetetlen eszközévé vált (tanulás, munka,
szórakozás ...). A szolgáltatást igénybe vevő felhasználók száma nő, vele együtt nő a
szolgáltatás iránti igény is.
Az új felhasználók ellátásán felül a meglévő ügyfelek növekvő igényeinek kielégítése jelentős
feladatot jelent. Az egyre bővülő szolgáltatások egyre nagyobb sávszélesség igényt
generálnak. Jelentős sávszélesség növelés helyi viszonylatban már nem mindig valósítható
meg egyszerű szoftveres eszközökkel, ezért újabb optikai távközlési hálózatok, antennák és
berendezések telepítése szükséges.
Az IP alapú szolgáltatás során a hang szolgáltatás háttérbe szorul, jelentősége csökken.
Ugyanakkor előtérbe kerül a video, tartalom, adat stb. szolgáltatás. Az IP szolgáltatást
igénybe vevő ügyfél helyhez kötöttsége még a vezetékes hálózatok esetében is általában
megszűnik. A VoIP felhasználó készülékével bárhol az internetre csatlakozva képes hívás
kezdeményezésre és fogadásra. A vonalkapcsolt összeköttetéseket csomagkapcsolt (az
internet ezt használja) összeköttetések váltják fel. Az IP alapú szolgáltatás esetén a kábel TV,
a vezetékes és mobil távközlési hálózat közötti különbség megszűnik, bármelyik hálózaton
bármely szolgáltatás elérhető lesz. Ezért a távközlési piacon az eddigi szolgáltatás típusok
szerinti versenyt a minőségi szolgáltatás szerinti verseny válthatja föl. Az IP szolgáltatás
költsége alacsonyabb, ezért várhatóan olcsóbb lesz a jelenlegi szolgáltatásoknál.
Valódi versenyhelyzet azonban akkor alakulhat ki, ha a szolgáltatók a lehető legnagyobb helyi
hálózattal, illetve lefedettséggel rendelkeznek. A más szolgáltatóktól törvény által
szabályozott módon átengedett kapacitás igénybevétele nem jelenthet valódi versenyt, hiszen
a szolgáltatás díja biztosan több lesz, mint az átengedő szolgáltató részére fizetendő bérleti
díj.

hírközlési szolgáltatás – felhasználói igény alakítása
A HÉA Stratégiakutató Intézet által 2000-ben készített „A NYUGAT-DUNÁNTÚLI INTELLIGENS
RÉGIÓ STRATÉGIÁJA” című tanulmány egyik lényeges következtetése, hogy a térség jövője
szempontjából fontos hírközlési és informatikai szolgáltatások hatékony fejlődése csak
ösztönző hatásokkal biztosítható. Nem elegendő tehát a szolgáltatók fejlesztési elképzeléseire
és a felhasználók igényeire várni, hanem az elektronikus hírközlésben rejlő lehetőségeket ki
kell használni.
Ösztönözni kell a felhasználókat (lakosság, vállalkozás, intézmények, települések) a hírközlési
szolgáltatások széleskörű igénybevételére.
Törekedni kell a helyi- vagy kistérségi intézmények egységes informatikai és hírközlési
rendszerének kialakítására.
Segíteni és ösztönözni kell a felhasználókat az elektronikus közigazgatás és ügyintézés
igénybevételére (pl. E-Magyarország). Tájékoztató, segítő és oktató információs anyagokat
kell hozzáférhetővé tenni a lakosság részére.
Lépéseket kell tenni az ügyfelek adatainak biztonsága érdekében.
Lépéseket kell tenni az ügyfeleket és pl. a szolgáltatott adatokat hitelesen igazoló eljárások
széleskörű bevezetésére (pl. elektronikus aláírás).

beruházást visszafogó helyi előírások vizsgálata, módosítása
Táv- és hírközlési antennák, adótornyok szabályozása:
2005-ben a „Táv-és hírközlési antennák, adótornyok szabályozása” tárgyában vizsgálat
készült, melynek feladata az antenna torony építések szabályozási hátterének tisztázása volt.
A vizsgálati és javaslati dokumentum rész-eredményeket ért el (tornyok építése esetén
szakhatósági eljárásban helykijelölő eljárás lefolytatása már nem szükséges).
A mobil távközlési szolgáltatók a 8/2004. (IV. 20.) IHM rendelet az egyetemes elektronikus
hírközlési szolgáltatás részletes feltételeiről és műszaki követelményeiről előírásai szerint
végeznek közcélú távközlési szolgáltatást. A rendelet szerint helyeznek el elektronikus
hírközlő
végberendezéseket az
előfizetők
szolgáltatáshoz
történő
hozzáférésének
biztosításához. A mobil szolgáltatók esetében ez többek között antenna vagy antennatorony
és hozzá kapcsolódó bázisállomás építését jelenti. Ezeket oly módon kell telepíteni, hogy a
távközlési szolgáltatást a felhasználók részére az előírt minőségben elérhetővé tegye. Az
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antennák számát (sűrűségét) befolyásolja az általuk kiszolgálandó ügyfelek száma, valamint
az igénybevett szolgáltatás jellege (GSM, GPRS, UMTS). A digitális mobil rendszerek első
generációja a 900 Mhz-es, a második generációja a 1800 Mhz-es frekvenciasávot használja. A
közeljövőt a harmadik generációs rendszerek (UMTS) megjelenése és elterjedése jelenti, mely
képes lesz nagysebességű adatátvitelre. Amíg az előfizetők száma nem túl magas, elegendő
néhány nagyhatósugarú bázisállomás telepítése. Az előfizetők számának növekedésével (pl.
belvárosi övezetben) azonban sok, egyre kisebb hatósugarú bázisállomást telepítenek,
amelyek egy un. cellás rendszert alkotnak. A cellás rendszereket a spektrum-felhasználás
hatékonysága jellemzi; az egy adott cellában felhasznált frekvenciák egy másik cellában újra
felhasználhatók a kis hatósugarú bázisállomások sűrű hálózata folytán. Az adatátviteli
sebesség növelése több cella egy időben történő felhasználásával megoldható, amely a
rendelkezésre álló sáv gyors felhasználásával jár. Az újabb antennák és berendezések
telepítése tehát elengedhetetlen. A szolgáltatás fent hivatkozott rendeletben foglalt
követelményeinek való megfelelését a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala ellenőrzi, mely a
nem megfelelőség esetén 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 123. § szerinti
szankciókkal élhet.
Az antennák, antennatartó szerkezetek, valamint az azokhoz tartozó műtárgyak tekintetében
az építésügyi hatósági jogkört a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 2. § (1) bekezdése,
valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján a települési
önkormányzat jegyzője látja el.
A 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9. § szerint:
(1) A következő építési tevékenységek csak építési engedély alapján végezhetőek:
a) építmény építése, bővítése, elmozdítása, kivéve:
am) az antennákhoz, antennatartó szerkezetekhez csatlakozó műtárgyakat (ha építésük
építmény tartószerkezetének megerősítését nem igényli);
j) az alábbi távközlési építmények építése, ha azok elhelyezése az építmény
tartószerkezetének megerősítését igényli, vagy ha azok bármely mérete:
ja) antenna esetében a 4,0 m-t,
jb) műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet esetében a 6,0 m-t meghaladja;
A rendelet 2. számú melléklete szerint az építésügyi hatósági eljárásokban antenna,
antennatartó szerkezet, valamint az ahhoz tartozó műtárgy tekintetében a frekvenciakijelölési
engedélyben
vagy
koncessziós
szerződésben
foglalt
követelmények, továbbá
a
megvalósítandó rádióösszeköttetés védelméhez szükséges építési korlátozások érvényesítése
érdekében közreműködő szakhatóság a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala. Az eljárás során
természetvédelmi, tájvédelmi és egyéb más szakhatóságok bevonása is szükséges.
A 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 94. § (1)szerint:
A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek építésénél, korszerűsítésénél,
egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál - a külön
jogszabályban meghatározott módon - biztosítani kell az elektronikus hírközlési építmények
elhelyezésének lehetőségét.
Ez a külön jogszabály az Épített Környezet Alakításáról és Védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény, mely törvény II. fejezetében a településrendezés célja, feladata és eszközei címszó
alatt a 8. § szabályozza, hogy a településrendezés mi mindennek kell hogy megfeleljen.
A településrendezés során biztosítani kell a területeknek a közérdekeknek megfelelő
felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel, az emberhez méltó környezet folyamatos
alakítását, értékeinek védelmét, figyelembe véve:
d) a megőrzésre érdemes történeti vagy településképi jelentőségű településrészek és az
építészeti örökség védelmét, felújítását és továbbfejlesztését, valamint az értékes építmény
és tájrészlet látványát (rálátás), továbbá az ingatlanról feltáruló kilátás védelmét, annak
mértékéig, hogy az érintett telkek szabályos beépítését ne akadályozza,
e) a környezet-, a természetvédelem, a tájhasználat és a tájkép formálásának összehangolt
érdekeit, különös tekintettel a víz, a levegő, a talaj, a klíma és az élővilág védelmére,
f) a lakosság megélhetését, ellátását biztosító gazdasági érdekeket, a munkahelyek
megőrzésének és új munkahelyek teremtésének érdekeit, a mező- és az erdőgazdaság, a
közlekedés, a posta és a hírközlés, az ellátás, különösképpen az energia- és a vízellátás, a
hulladékeltávolítás és – elhelyezés, a szennyvízelhelyezés és – kezelés, valamint a
nyersanyaglelőhelyek biztosítását,
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A törvényi idézés alapján tehát az önkormányzatnak a településrendezés során kell
foglalkoznia az engedélyezési eljárás alá vont hírközlési berendezések szabályozásával. A
szabályozási tervnek, illetve az építési szabályzatnak feladata a két említett törvényben
foglaltak megfeleltetése. Erre vonatkozik az Épített Környezet Alakításáról és Védelméről szóló
törvény 9. §-a, mely tisztázza az építési szabályzat megalkotására vonatkozó önkormányzati
rendelet eljárási és egyeztetési rendjét. Nincs kizárólagos elsősége pl. a városképi, műemléki
szempontnak a Hírközlési törvényben foglaltak fölött, vagy fordítva a hírközlési
építményeknek az Épített Környezet Alakításáról és Védelméről szóló törvény 8. §-ban
foglaltak felett. A szabályozási tervnek pont az a feladata, hogy e kérdésekben megfelelő
egyensúlyt teremtsen.
Az önkormányzatok területén az építési engedélyezési eljárások alá vont építmények
szabályozásáról egyéb állami jogszabály megtartása mellett a helyi építési szabályzat
rendelkezik, így azokra vonatkozóan szabályozást alkothat.
Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg MJV Építési Szabályzata
(továbbiakban: ZÉSZ) a város közigazgatási területén létesítendő rádiótelefon állomások
(antennák, antenna tartó szerkezetek) építésének feltételeit az alábbiak szerint határozza
meg:
42. § (12) Távközlési célú adótornyok az ÁM jelű mezőgazdasági területen, kivételes esetben
a GE jelű gazdasági erdőövezetben létesíthetők. Más övezetekben a meglevő építmények
felhasználásával alakíthatók ki, helyezhetők el építési engedély köteles távközlési építmények
úgy, hogy azok műemléki, városképi vagy tájvédelmi szempontból a szakmai kívánalmaknak
megfeleljenek, a kialakult állapotot meghatározóan ne változtassák meg, és lakófunkciót
tartalmazó épületektől, ill. gyermek- és egészségügyi intézményektől 100 m távolságra
legyenek.
Megkülönböztetésre kerül tehát az antenna vagy antenna tartó szerkezet a magassága
alapján.
Az építési engedély köteles 4,0 m-t meghaladó méretű antenna, vagy 6,0 m-t meghaladó
méretű antennatartó szerkezet (nagyobb teljesítményű távközlési célú adótorony) építése
általában ritkábban lakott területen szükséges. E területeken a ZÉSZ 42. § (12) előírásai nem
okozhatnak problémát a tornyok elhelyezésénél.
A belvárosi övezetben a 4,0 m-t meg nem haladó méretű antenna, vagy 6,0 m-t meg nem
haladó méretű antennatartó szerkezet elhelyezhető magasabb épületek tetején, így a
szükséges lefedettség nagyobb teljesítményű távközlési célú adótorony építése nélkül
biztosítható.
Látható, hogy az épületek tetején elhelyezhetők az említett méreteket meg nem haladó
sugárzó antennák, ezért a ZÉSZ 42. § (12) szerinti lakófunkciót tartalmazó épületektől, ill.
gyermek- és egészségügyi intézményektől előírt 100 m távolságú építési korlátozásnak a
torony, mint építmény szempontjából van jelentősége, a sugárzás szempontjából azonban
nem jelent védelmet. A 100 m távolságú építési korlátozás fenntartása csak akkor
célravezető, ha azzal a torony építmény jellegű szabályozását kívánjuk elérni.
A tudományos vélemények, értekezések és mérések szerint a bázisállomások környékén mért
sugárzás értékek nagyságrenddel alatta vannak a jelenleg az EU-ban is érvényes szabvány
által megengedett teljesítménysűrűség határértékeknél. Ma már több mint 1 milliárd ember
használ mobil készüléket, és nincs olyan betegségre utaló jel, mely a rádiósugárzásnak lenne
tulajdonítható (jelenlegi tudásunk szerint!).
Közterület használati jog szabályozása:
A ZÉSZ 52. § (6) szerint:
a közművezetékeket és a közműlétesítményeket közterületen vagy közlekedési és
közműterületen kell elhelyezni , ettől eltérő elhelyezés csak szolgalmi vagy vezetékjog
biztosítása mellett engedélyezhető
Ugyanakkor Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlés többször módosított 8/2005.(III.04.)
számú, az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól
szóló önkormányzati rendelete 14§ (3) bekezdés értelmében az önkormányzat tulajdonát
terhelő használati jogot alapítani a polgári jog szabályai szerint visszterhes szerződés útján
lehet, továbbá közérdekű használati jog alapítása esetén a használati jog ellenértékét
ingatlanforgalmi értékbecslés alapján kell megállapítani. Az ingatlanforgalmi szakértő díját a
közérdekű használati jog jogosultjának kell kiegyenlíteni.
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Az Önkormányzat közterület igénybevétele esetén a használati jog bejegyzéshez ragaszkodik,
a közterület használatra vonatkozó megállapodás megkötéséig az építéshez szükséges
tulajdonosi hozzájárulást nem ad ki.
Az intézkedés a hírközlési beruházásokat egyértelműen gátolja, a beruházások megkezdését
késlelteti. Amennyiben az intézkedés teljes mértékben nem szüntethető meg, úgy
Zalaegerszeg, vagy akár a környező települések esetében is övezetenként az igénybevétel
díját előre meg kellene határozni.
Ugyanakkor a beruházásokat időben jelentősen hátráltatja az a tény, hogy az ingatlan
igénybevételére vonatkozó megállapodás megkötéséig beruházó a kivitelezés megkezdéséhez
vagy az építési engedélyezési eljáráshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást nem kap.
Ilyen esetekben javaslom előzetes tulajdonosi nyilatkozat kiadását.
Továbbá az intézkedés közterület igénybevétele esetén is szolgalmi- vagy vezetékjog
bejegyzését írja elő, így a ZÉSZ 52. § (6) erre vonatkozó kikötése értelmetlen.
Javaslom a ZÉSZ 52. § (6) módosítását az alábbiak szerint:
a közművezetékeket és a közműlétesítményeket lehetőleg közterületen vagy közlekedési és
közműterületen kell elhelyezni. Ha erre nincs lehetőség, az elhelyezést idegen ingatlan
igénybevételével lehet megoldani.

közműépítések szabványossági felülvizsgálata
A KÖZMÛ- ÉS EGYÉB VEZETÉKEK ELRENDEZÉSE KÖZTERÜLETEN Elhelyezés a térszint alatt
MSZ 7487/2-80 sz. iránymutató nemzeti szabvány előírásainak használata nem kötelező.
Ezért előfordul, hogy a szabványban a közművek elhelyezésére előírt sávokat nem veszik
figyelembe, szabadon felhasználják (pl. szennyvízhálózat építése járdában, stb.).
A közműszabványban foglalt előírásoknak többek között műszaki oka van. Távközlési hálózat
nem üzemelhet pl. útburkolat alatt, mivel szerkezete nem képes elviselni a forgalom miatti
terhelést. Ugyanakkor a távközlési alépítményekben gyakran végeznek munkát (új kábel
behúzás, régi kábel bontás, kábelek kötése, stb.), amelyet útburkolatba épített megszakító
létesítményekben körülményes, vagy egyáltalán nem lehetséges elvégezni.
A 2003.évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 94. § (1) bekezdése alapján: „A település
tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek építésénél, korszerűsítésénél, egyéb
építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál - a külön jogszabályban
meghatározott módon - biztosítani kell az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének
lehetőségét.”
Az egyéb nyomvonalas közművek tervezőinek javaslom az MSZ 7487 sz. iránymutató nemzeti
szabvány előírása szerint a távközlési hálózat részére biztosított területsáv szabadon
hagyását, valamint a 9004/1982. (Közl. Ért. 16.) KPM-IPM számú együttes közlemény 4.
számú szabályzatában foglaltakat.
Külön felhívom a figyelmet az msz-7487-2.pdf állomány 18. oldalán található Vezetékek
elrendezése közutak alatt belterületen 6d. ábrán látható elrendezésre.
Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló 45/1997. (XII. 29.)
KTM rendelet 2. § (4) bekezdés szerint „a tervdokumentációban az Étv. 31. § (2) bekezdés
c)-h) pontjaiban meghatározott követelmények teljesítését a vonatkozó nemzeti szabványok
vagy azokkal legalább egyenértékű műszaki megoldás alkalmazásával kell biztosítani”.
Ennek analógiájára – mivel a nemzeti tervezési szabványok kötelező alkalmazása megszűnt –
a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén szakvéleményt
kell az engedélyezési tervhez csatolni, amely igazolja, hogy a tervezett szerkezet, eljárás
vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű.
Javaslom a nyomvonalas közműtervek szabványossági felülvizsgálatát az építésügyi hatóság
eljárásaiban, melyre lehetőséget biztosítana a ZÉSZ 52. § kiegészítése egy további (8)
szakasszal:
a közművezetékek és a közműlétesítmények közterületen történő elhelyezését a vonatkozó
nemzeti szabványok előírásai szerint, vagy azokkal legalább egyenértékű módon kell
elvégezni
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nyomvonalas hírközlési építmények építésének további szabályozása
Meglévő távközlési vagy KTV hálózat más nyomvonalas jellegű közművel történő keresztezése
vagy megközelítése, továbbá az antennák, antennatartó szerkezetek, valamint az azokhoz
tartozó műtárgyak építése esetén a 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet az egyes építményekkel,
építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési
eljárásokról, a 4/1981.(III.11.)KPM-IPM számú együttes rendelet a nyomvonal jellegű
építmények keresztezéséről és megközelítéséről, valamint a 2003.évi C. törvény az
elektronikus hírközlésről alapján be kell szerezni a Nemzeti Hírközlési Hatóság szakhatósági
hozzájárulását.
Új távközlési vagy KTV hálózat építése esetén az országos elhelyezési és tervezési
előírásoknak megfelelően kiviteli tervet kell készíttetni arra jogosult tervezővel. Indokolt
esetben a létesítésüket a többször módosított 29/1999. (X.6.) KHVM számú miniszteri
rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről alapján építési engedély
birtokában lehet elvégezni.
Az 1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról 115. § (8) előírása szerint az újonnan
kiépülő Kábel TV rendszerek, illetve a már meglévő rendszerek további kiépítése meg kell,
hogy feleljen a korszerű adatátvitel követelményeinek. Olyan már kiépített műsorelosztó
rendszereknél, amelyeknek gerinchálózata nem felel meg a rendeletben szabályozottaknak, a
további lakossági csatlakozások kiépítésénél a rendeletben foglaltakat kell érvényesíteni.

6.5.2. Zalaegerszeg MJV településrendezési terve, településfejlesztési
koncepció véleményezési dokumentációval kapcsolatos levelezések
A megkeresett államigazgatási szervek, szakhatóságok, közmű üzemeltetők és egyéb
intézmények részéről a hírközlési tervfejezettel kapcsolatos észrevétel nem érkezett.

6.5.3. összevetés a VÁTI Kht. által 2001-ben jóváhagyott Zalaegerszeg
településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzatával
A VÁTI Kht. által készített dokumentáció előirányozta a távközlési hálózatok földkábelesítését, valamint az utak mindkét oldalán elhelyezett erősáramú és távközlési
oszlopokon lévő hálózatok egyesítését erősáramú közös oszlopsor felhasználásával.
Az előírás új távközlési hálózatok építése, valamint meglévő hálózatok bővítése vagy
rekonstrukciója során a tapasztalatok szerint tartható.
A VÁTI tervben ajánlott hírközlési szolgáltatás előremutató szándékú, azonban a javasolt
technika mára elavult. Jelen hírközlési tervfejezet is csupán iránymutatást adhat. A hírközlési
ágazat oly mértékben fejlődik, hogy jövőjét néhány évre előrevetítve sem lehet biztonsággal
megjósolni. (Pl. az oktatási intézmények szakmai könyvet sem adnak ki, mert 1-2 év után
elavulnak.)
Jelentős változást jelentett a kizárólagosságot biztosító koncessziós szerződések 2001-ben
történt megszűnése, valamint a mobil szolgáltatás térhódítása is.
Eltérés még, hogy az 1.9.1. Táv- és hírközlési antennák, adótornyok szabályozása pontban
leírtak alapján tornyok építése esetén szakhatósági eljárásban helykijelölő eljárás lefolytatása
már nem szükséges.

6.5.4. összevetés Zala megye területrendezési tervével
Zala megye területrendezési tervében szereplő hírközlési vonatkozású irányelvek:
2.1.5.5. A hírközlő hálózatok és elemek érvényesítéséhez szükséges megyei feladatok,
irányelvek:
a) Minden település számára az optikai hálózati csatlakozás kiépítése, hogy a szélessávú
Internet hozzáférés terület függetlenné válhasson.
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b) A hálózatépítést beépített, beépítésre szánt, és beépítésre nem szánt területeken egyaránt,
föld alatti kivitelezésével kell építeni a nagyobb üzembiztonság érdekében.
c) A műsorszórás és a távközlési hálózat építését területtakarékossági szempontok miatti
közös kivitelezését kell előirányozni.
d) A bázisállomások közötti optikai átlátás, mikrohullámú összeköttetés biztosítása érdekében
magassági korlátozásokat figyelembe kell venni.
e) Az antenna helyek számának csökkentése érdekében a különböző szolgáltatók
berendezéseit közös tartószerkezetre szerelve kell telepíteni, a településrendezési tervek
alátámasztó munkarészei között legyen erre vonatkozó javaslat.
f) Közcélú, vagy iparági antenna, illetve annak tartószerkezetének elhelyezése, telepítése
építési engedély köteles. Az elhelyezés helyét az építési engedélyezési eljárás keretében kell
felülvizsgálni. Az építési engedélyhez csatolni kell a tervezett létesítmény környezetbe,
tájképbe illeszkedését bemutató sziluett rajzot is.
g) A települések belterületén, illetve beépítésre szánt területén közcélú, vagy iparági antenna,
illetve antenna tartószerkezet lakó-, üdülőépületre, lakó-, üdülőtelekre nem helyezhető el. Az
antenna láthatóan sem műemlék, sem műemlék jellegű épületre, építményre, sem azok
telkére, sem azok látványát befolyásoló környezetében nem telepíthető.
h) A települések külterületén, illetve beépítésre nem szánt területén levő védett természeti
területen és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területeken
egyéb okból védett területen közcélú, vagy iparági antenna, antennatartó szerkezet nem
telepíthető.
2. 2. 1. A védett természeti területre vonatkozó megyei irányelvek:
i) Az övezetben nem javasolt távközlési, energetikai, vagy más célú magasépítmény,
potenciálisan környezetszennyező létesítmény.
j) Kilátótorony építése csak turisztikai vagy tudományos kutatási célból javasolt és ennek
magassága ne haladja meg a 10 métert. Egyéb magasépítmény (pl.: távközlési, energetikai)
létesítése nem javasolt.
2.2.3. A tájképvédelmi területre vonatkozó megyei irányelvek:
h) A tájban megjelenő település-sziluettet megváltoztató bel- vagy külterületi magas
építmények elhelyezését kerülni kell, a településrendezési tervekben a kialakult
településképnek megfelelően meg kell határozni az épületek magassági korlátozását,
toronyszerű építmények elhelyezésére az övezeten kívül kell területet kijelölni.
i) Új távvezetékek (energia- és hírközlő vezetékek) létesítésekor minden olyan esetben
törekedni kell azok terepszint alatti elhelyezésére, ha ez védett vagy védendő értéket
veszélyeztet, vagy másmódon zavaró hatású. Erre vonatkozóan részletes szabályokat kell
alkotni a települési építési szabályzat keretében.
A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELEM MEGYEI FELADATAI
(irányelvek, ajánlások, intézkedési javaslatok):
2.3.1.1. A településhálózat és településszerkezet védelme
Irányelvek, ajánlások:
e) Zala megye településhálózatának történelmileg kialakult jellegzetessége az aprófalvas
településstruktúra, amelynek működőképessége megőrzéséhez a megyei ellátási rendszert
elérhetővé kell tenni az ottani lakosok számára is elsősorban a közlekedési hálózat és a
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távközlési hálózatok fejlesztése révén. A kor színvonalán elvárható életfeltételeket kell
biztosítani valamennyi település számára, amely nem feltétlenül helyben biztosítandó, de
mindenki számára elérhetőnek kell lennie.
A javasolt irányelvekkel jelen terv összhangban van az alábbi kikötésekkel:
2.1.5.5. b) pontjához: Új nyomvonalas távközlési építmények elhelyezésénél törekedni kell a
város központi területein, valamint a sűrűbben lakott városrészeken a föld alatti hálózat
építésekhez, de ritkán lakott területen vagy külterületen ugyanez nem várható el. Ennek oka
egyrészt a földkábeles hálózat magasabb építési költsége, másrészt meglévő erősáramú
oszlopsor igénybevétele nem változtatja meg a tájképet. Amennyiben ragaszkodnánk a teljes
nyomvonalon földkábeles kiépítéshez, úgy pl. a ZELKA Zrt. valószínűleg nem rendelkezne
optikai körzethálózattal, amely épp a megyei terv 2.1.5.5. a) pontjában foglalt elvárásoknak
felel meg.
2.1.5.5. c) pontjához: A legnagyobb helyi lefedési hálózattal rendelkező vezetékes szolgáltató
(T-Com) meglévő hálózatát csak konkrét előfizetői igény megjelenése esetén bővíti. Ezért
nem várható el minden esetben, hogy más hírközlési szolgáltató beruházásával azonos időben
és azonos nyomvonalon hálózatot építsen. Nem várható el az sem, hogy más hírközlési
szolgáltatók minden esetben a T-Com vagy más szolgáltatók beruházásaihoz alkalmazkodva
építsék ki hálózatukat. Egy ilyen jellegű alaphálózat építése azért sem célszerű, mert az
előfizetői igény ismeretében lehet csak eldönteni az építendő hálózat típusát (rézvezetőjű,
optikai vagy alépítmény hálózat). Ugyanakkor előfordul az is, hogy közös hálózatépítésbe
kezd egy szolgáltató, tudomást szerezve a másik szolgáltató építési szándékáról.
2.1.5.5. c) pontjához: A mobil szolgáltatók esetében gyakorlattá vált, hogy amennyiben a
fejlesztési területen meglévő antenna torony található, úgy új antennát a torony
felhasználásával helyeznek el.

6.5.5. küszöbértékek a hírközlésben
A hírközlési hálózatok építése során a telepítésre kerülő berendezések (antennák, erősítők,
központok, stb.) működési paramétereit a berendezések gyártói nemzetközi szabványok és
előírások betartásával szavatolják, a berendezések megfelelőségét igazolják. Az illetékes
hatóságok külön jogszabályok szerint jogosultak ellenőrizni a berendezések megfelelőségét
(pl. zavarsugárzás, zavartűrés, teljesítmény, stb.).
A szolgáltatás azon csomópontjait, melyek a megnövekedett igény miatt nem rendelkeznek
elegendő kapacitással, a szolgáltatók bővítik (pl. antennák telepítése, új technológiák
alkalmazása, törzskábel hálózat bővítése, stb.).
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6.5.6. mellékletek
Hm-1 sz. melléklet: hivatkozások
http://www.magyartelekom.hu/
http://www.pantel.hu/
http://www.gts.hu/
http://web.zelkanet.hu/
http://www.infrasat.hu/
http://www.zalaszam.hu/
http://t-mobile.hu/
T-Mobile lefedettségi térképe:
http://www.t-mobile.hu/egyeni/ugyfelszolgalat/lefedettseg/lefedettseg.shtml
http://www.pannon.hu/
Pannon GSM és mobilszélessáv lefedettségi térképe: http://www.pannon.hu/egyeni/ugyfelszolgalat/lefedettseg/
http://www.vodafone.hu/
Vodafone lefedettségi térképe:
http://mapinfo.vodafone.hu/mapxtreme/Content.aspx
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Hm-2.sz. melléklet: T-Com Zalaegerszeg primer körzethálózat települései
Alibánfa
Alsónemesapáti
Alsószenterzsébet
Babosdöbréte
Baglad
Bagod
Bak
Baktüttös
Barlahida
Becsvölgye
Belsősárd
Bezeréd
Bocfölde
Boncodfölde
Böde
Bödeháza
Bucsuszentlászló
Csatár
Csertalakos
Csesztreg
Csonkahegyhát
Csöde
Csömödér
Dobri
Dobronhegy
Egervár
Felsőszenterzsébet
Gáborjánháza
Gellénháza
Gombosszeg
Gosztola
Gösfa
Gutorfölde
Gyűrűs
Hagyárosbörönd
Hernyék
Hottó
Iborfa
Iklódbördöce
Kálócfa
Kányavár
Kávás
Kemendollár
Keménfa
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkaszentkirály
Kerkateskánd
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kissziget
Kozmadombja
Kustánszeg
Külsősárd
Lakhegy
Lendvadédes
Lendvajakabfalva
Lenti
Lickóvadamos
Lovászi
Magyarföld
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Milejszeg
Misefa
Nagykapornak
Nagykutas

Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Nemeshetés
Nemesnép
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Németfalu
Nova
Orbányosfa
Ormándlak
Ortaháza
Ozmánbük
Pacsa
Padár
Páka
Pálfiszeg
Pethőhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk
Pórszombat
Pölöske
Pördefölde
Pusztaapáti
Pusztaederics
Pusztaszentlászló
Ramocsa
Rédics
Resznek
Salomvár
Sárhida
Söjtör
Szécsisziget
Szentgyörgyvölgy
Szentkozmadombja
Szentpéterfölde
Szentpéterúr
Szijártóháza
Szilvágy
Teskánd
Tófej
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Vasboldogasszony
Vaspör
Vöckönd
Zalabaksa
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalalövő
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlőrinc
Zalaszentmihály
Zalaszombatfa
Zalatárnok
Zebecke
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Hm-3.sz. melléklet: Zelka Zrt. főállomáshoz kapcsolódó települések:
Alibánfa
Alsónemesapáti
Bagod
Bak
Bárszentmihályfa
Bocfölde
Boncodfölde
Búcsúszentlászló
Csatár
Csöde
Gősfa
Kávás
Kemendollár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Lenti
Lentikápolna
Lentiszombathely
Mumor
Nagykutas
Nagypáli
Nemesapáti
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Petőhenye
Pókaszepetk
Pölöske
Rédics
Sárhida
Salomvár
Sárhida
Tapolca
Vasboldogasszony
Vöckönd
Zalabaksa
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaháshágy
Zalaistvánd
Zalalövő
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlőrinc
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Hm-4.sz. melléklet: a Zalaszám Informatika Kft. szakmai partnerségével kialakított
egységes, integrált kistérségi önkormányzati költségvetési rendszert résztvevői:
Belügyminisztérium
Informatikai és Hírközlési Minisztérium
Miniszterelnöki Hivatal
Zalaegerszeg, Gellénháza, Bak és Sárhida önkormányzatai, illetve az e körjegyzőségekhez tartozó
önkormányzatok
Bagod, Pókaszepetk, Teskánd, Zalaszentiván, illletve Zalalövő, s a velük körjegyzőségeket alkotó
Hagyárosbörönd önkormányzatok,
Gyűrűs, Kemendollár, Vöckönd, Zalaistvánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde, Hottó, Alibánfa, Petőhenye,
Zalaszentlőrinc és Csöde önkormányzatok.

Rajzjegyzék:
H-1 T-Com optikai gerinc
H-2 T-Com Zalaegerszeg primer körzethálózat települései
H-3 PanTel és GTS optikai gerinckábeles hálózata
H-4 ZELKA Zrt. Optikai körzetkábeles hálózata
H-5 Mobil szolgáltatók által üzemeltetett antennák és tornyok
H-6 Hírközlési rendszerek miatti építési korlátozások
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szakági munkarészek

7. épített örökség védelme
A településfejlesztési koncepcióval együtt elkészített vizsgálati dokumentáció ismerteti
Zalaegerszeg város épített örökségét. A dokumentáció II. kötetébe szerkesztett értékvédelem
fejezet feltárja a város területének régészeti örökségét, a településszerkezet és
területhasználat múltját és jelenét, valamint építészeti örökségét. A helyzetfeltárások egyúttal
elemzéseket és ezáltal iránymutatást tartalmaznak a tervi szakasz elkészítésére, az épített
örökséggel történő gazdálkodásra, viszonyulásra vonatkozóan. Az új szerkezeti és
szabályozási terv hatásait az épített örökségre vonatkozóan a vizsgálati szakasz tagolásának
megfelelően három szakaszban kívánjuk elvégezni mely szakaszok a régészet, a
településszerkezet és területhasználat és az építészeti örökség témakörére vonatkoznak.

7.1. régészet – a településrendezési tervek hatásvizsgálata
Az alátámasztó munkarész helyzetfeltárás és értékelés szakaszának 2.1. fejezete részletesen
ismerteti a város közigazgatási területén található régészeti területeket. E területek
felsorolását itt most elhagyjuk, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott,
nyilvántartási számmal rendelkező régészeti lelőhelyeket a településszerkezeti és szabályozási
terven feltüntettük. A településrendezési tervek jelentős nagyságban új beépítésre szánt
területet nem jelölnek ki, illetve ellenkezőleg, a beépítésre szánt területek nagyságát
csökkentik. Az újonnan beépítésre szánt területeken nyilvántartott régészeti lelőhely nem
található.
A régészeti lelőhelyek védelmét a lelőhelyek nyilvántartásba vételével, tervi szerepeltetésével
illetve az építési szabályzat mellékletét képezően lelőhelyre lebontott helyrajzi számos
regisztrációval lehet elősegíteni. Az építési szabályzat e területek védelme érdekében építési
munkák esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt szakhatóságként jelöli ki. A Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal szakhatóságként a törvényben megfogalmazott védelemről
rendelkezhet a régészeti értékek megóvása érdekében.

7.2. településszerkezet – a településrendezési tervek hatásvizsgálata
A jelenlegi városszerkezet kialakulását erősen determinálta a földrajzi környezet. A város
területi terjeszkedése a mélyen fekvő területek beépítése után dél és dél-nyugat irányba volt
jelentős. A koncentrikus területi terjeszkedésnek földrajzi akadályai voltak, melyek a
következők:
-

Északi terjeszkedésének továbbra is gátat vetett a Zala folyó és völgye. Ugyan
számos, egykor önálló településként létező városrész van a folyó északi oldalán, de a
két oldal szerves kapcsolódása, a folyó északi oldalának, bal partjának folytonos
beépítése napjainkig nem történt meg.

-

Déli és dél-nyugati terjeszkedés területébe beékelődnek és a terjeszkedésnek gátat
szabnak a dombok. A város testébe beékelődő Jánkahegy a mai napig átjárhatatlan
gátat képez a két oldalának beépítése, a Kertváros és a Zrínyi úti beépítések között. A
Landorhegyi városrész határa a nyugati határát képező Egerszeghegy.

-

Páterdomb a
várostesttől.

-

A nyugati irányú terjeszkedés csak egy szűk sávban, a Zala-völgy és a Gógánhegy,
Erzsébethegy közé beszorítva alakulhatott ki.

vasútvonal

és

a

vasútállomás

által

határoltan

elszigetelődik

a

112.
A településszerkezet jövőbeni változásának legfontosabb motiválója a vasúthálózat
átstrukturálódása. A Zala völgyében új nyomvonalon kiépül a Trieszt-Budapest fővonal, a
jelenlegi vasútállomás és a vasútállomás megközelítési iránya szerepét veszti. A vasútvonalak
felhasználásával a városközpont körül belső körgyűrű alakulhat ki, mely jelentősen
átstrukturálja a kapcsolódó szerkezetet. A valamikor kétutcás településszerkezet (észak-dél
irányú Kossuth Lajos utca a kaszaházi hídfővel, kelet-nyugat irányú Kazinczy tér, Rákóczi és
Ola utca az andráshidai hídfővel, valamint az ugyancsak kelet-nyugat irányú eltolt út, a
Berzsenyi utca, egykori Csácsi út a Válicka-völgyet keresztezve) a tervben szereplő körgyűrűs
szerkezettel éri el változásainak utolsó stádiumát, mellyel az egykori szerkezet teljes
egészében megváltozik, tervezett városi szerkezetté alakul. A belső gyűrű lehatárolja a
városközpontot, közlekedés és területfelhasználás szempontjából egyaránt.
Jelentős változás várható a történelmi városközpont északi felében, a Kazinczy tér, Rákóczi út
északi oldalán. A vasút és Zala-völgye irányába értéktelenül, hátat mutatóan beépített
területek felértékelődnek, a vasúti nyomvonal közúttá történő átépítése során. A jelenleg
hatályos városrendezési tervek, különösen az elmúlt év végén jóváhagyott, a piac
környezetének történelmi központjára kiterjedő, Zámbó Terézia által készített tervek e
várható változások hatásait jelentős részben feldolgozták. E tervek már számolnak a vasúti
nyomvonal áthelyezésével és a jelenlegi vasútpálya közúttá történő átépítésével. A történelmi
településszerkezetben történt változtatások és azok hatásai a jelenlegi hatályos tervhez
képest a következőkben összegezhetők:
-

A Gasparich út- Ola utca csomópontjától nyugatra, az Ola utca és a jelenlegi vasút
által határolt keskeny háromszög terület a vasúti pályának közúttá történő átépítését
követően jelentősen fel fog értékelődni a mostani használathoz képest. A jelenlegi terv
a közlekedés változását tartalmazza, de nem fogalakozik e felértékelődésből adódó
rendeltetésváltozással. A jelenlegi aprótelkes lakóterület az Ola utca mentén
kialakulóban lévő használatnak megfelelően vegyes rendeltetésű területté változik. E
rendeltetésváltozás, a közlekedési helyzet erősíteni fogja a kereskedelmi és gazdasági
funkciókat a hagyományosan lakóterületi funkciókhoz képest.

-

A Vágóhíd utcától keletre, a Rákóczi út és a vasút közötti területek északi felén
egészen a Jákum utcáig a jelenlegi rendeltetések részben megváltoznak, részben
intenzívebb területhasználat jön létre. A vasúti nyomvonal helyén tervezett út déli
oldalának beépítése, a Zala-völgy zöldterülete felé tájolt új beépítés új utcát hoz létre
a városban.

-

Az Arany János utca közlekedési és városszerkezeti szerepe felértékelődött, az északi
irányú a vasúti nyomvonalig történő kiépítése új szerkezeti elemet hoz létre, mely
szervesen kapcsolódik a történelmi szerkezet részeként kialakult Rákóczi úthoz és Kert
utcához. A városközpont északi tagolatlan területsávját feltárja, a központ szerkezetét
szervesen kiegészíti.

-

A piac környéki történelmi városközpont és a Vizsla-ároktól nyugatra lévő területek
közötti szerves kapcsolat hiányát kívánja megoldani a Kert utca keleti irányú
folytatása, csatlakoztatása a Jákum és Szeglet utcákhoz. Ennek révén a jelenlegi
vasúti nyomvonal és a Rákóczi út, mint főutak által határolt történelmi központi rész
szervesen kiegészülhet nyugati irányba.

-

Lényeges változás a jelenlegi tervben, hogy megoldást tartalmaz a Zala-völgy
kaszaházi átkelési pontjának közlekedési csomópontjára. A Batthyányi utca északi
végének csomópontja a vasúti nyomvonalon kialakuló új gyűjtőutat, vasúti
keresztezést Október 6-a tér és Batthyányi utca forgalmát, valamint a Zala-folyó
feletti hidat kell, hogy tartalmazza. A külön szintű vasúti csomópont kialakítása a
gyűjtőutak keresztezése jelentős méretű új közlekedési területek kialakítását
eredményezi. Az Október 6-a tér északi térfala és ezzel együtt a jelenlegi hosszanti
tér, valamint a Batthyányi utca északi szakaszának keleti jelenlegi térfala eltűnik.
A csomópont kialakítása nem csak a város északi kapujának jelenlegi térfalszerkezetét fogja megváltoztatni, hanem jelentősen átalakítja a városba északról
érkezők számára a városközpont településképét. Korábban a zárt utcaszakasz és a két
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jelentős épülettömeg, a templom és a börtön tömegének látványa fogadta az érkezőt.
A csomópontról magasabbról lehet majd rálátni a városszövet északi részére, a
Batthyányi utcára és a templom északi felén kialakult háromszög alakú teresedésre.
A településszerkezet és közlekedési szerkezet említett változásainak következtében
szerkezetében ugyan nem, de élhetőségében, használhatóságában jelentősen megváltozik a
városközpont. Csökkenthető, vagy akár megszüntethető a gépkocsiforgalom a történelmi
városközpont főutcáiban, főterein, a Széchenyi téren, Kossuth Lajos utcán és a Kazinczy
téren. Megszüntethető az a drasztikus lehatárolás melyet napjainkban a Rákóczi út, Kazinczy
tér, Balatoni út vonalán lévő forgalom hoz létre a város északi és keleti fele között.

7.3. építészeti örökség– a településrendezési tervek hatásvizsgálata
7.3.1. országos védelem alatt álló építészeti értékek
Az országos védelem alatt álló épületeket a vizsgálati anyag ismertette. A korábbi terv nem
tartalmazta a Kulturális örökség védelméről szóló törvénynek megfelelően a műemléki
környezet lehatárolását. A történelmi városközpontban több műemlék környezetében
egyesített műemléki környezetet jelölt ki az 1980-as évek végén az akkori műemléki hatóság.
A műemléki környezet területkijelölése nem felel meg a jelenlegi törvényi előírásoknak,
miután nem az érintett ingatlan teljes területére vonatkozik. A terv során elkészítettük az
egyes műemlékek esetében a műemléki környezet lehatárolást mely egyrészt a törvényben
megfogalmazott elveket, másrészt a történelmi városközpont területén a korábbi műemléki
környezet lehatárolás szakmai megfontolásait vette figyelembe. A műemlékek és műemléki
környezetek Zalaegerszeg város területén a következők:

A műemléki környezet magába foglalja a város legjelentősebb világi középületeit
(vármegyeház, múzeum, szálló)a plébániatemplomot és polgári lakóépületeket
(közöttük 10 egyedileg védett műemlék). A terület a középkori város területén, annak
K-i felén, a középkori vár mellett fekszik. A műemléki környezet lehatárolása: a Várkör
u. északi térfalán a 3634. hrsz.-tól indulva az óramutató járásával megegyezően a
3633., 3632/1–2., 3629., 3628. hrsz.-ok mentén halad, majd D-i irányba fordul a
3626., 3625., 3623. hrsz.-ok érintésével a múzeum épület (hrsz. 3622) É-i
határolófaláig. Keresztezve a Batthyány u.-át a Szabadság tér K-i térfala mentén
(2979., 2976., 2975., 2974. hrsz.-ok) a plébániatemplom mögött D-i irányba halad
tovább. A Balatoni út keresztezését követően a 2947/2. hrsz.-ú ingatlan D-i
telekhatára mentén a plébánia épületet megkerülve (hrsz. 2948., 2947/1) eléri a
Széchenyi tér K-i térfalát, majd D-i irányban halad egészen a Berzsenyi Dániel u.-ig a
Mozi és Ispotály köz érintésével (hrsz. 2947/3–4., 2946/5., 2945., 2942). A műemléki
környezet a Széchenyi tér végén, Kossuth u. kezdetén eléri D-i határát és a hrsz. 2290.
mentén átfordul a Széchenyi tér Ny-i térfalára, ahol É-i irányban halad tovább (hrsz.
3135/3., 3135/4., 3150). A Tompa Mihály u.-nál a hrsz. 3151 mentén Ny-i irányban
halad, majd É-i irányba fordulva a Kvártélyház, Levéltár és az Arany Bárány szálló
épületei megkerülve eléri a Kazinczy teret, annak D-i térfalán Ny-i irányba fordul
érintve a hrsz. 3170/1., 3172. Az Ady Endre u. keresztezését követően a hrsz. 3174. É-i
irányba halad tovább a Munkácsy Mihály u. K-i térfalán (hrsz. 3690., 3689., 3688),
majd K-i irányba fordul a hrsz. 3603., 3689 érintésével a könyvtár épület mögött, a
Piac tér tengelyében a Várkör u.-i kiindulási pontba ér.
HE

10168
Az r. k. templom és a volt vármegyeháza közös műemléki környezete
(MK)
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Zártsorú beépítésben álló, L alaprajzú, kétemeletes, É-i szárnyán félemelettel
megosztott, manzárd jellegű tetővel fedett saroképület. Az Ny-i szárny
középtengelyében enyhe kiülésű, címerdíszes timpanonnal koronázott rizalit,
kőbábos, konzolokra támaszkodó erkéllyel. Földszintjén üzletportálok félköríves ajtói.
Az É-i homlokzat Ny-i, első tengelyében, félköríves szoborfülkében, Nepomuki Szent
János-szobor, 1769 körül. Az É-i szárny Ny-i negyedik tengelyében kis kiülésű
álrizalitban, félköríves bejárati kapu.
Az É-i szárny földszinti helyiségei boltozottak, emeleti helyiségei síkfödémesek. A Ny-i
szárny síkfödémes, a szárnyban háromkarú lebegő lépcső. Az 1763-ban épült
téglalap alaprajzú, egyemeletes házat, a Ny-i szárnyat, 1936-ban D-i irányban egy
tengellyel megtoldották, ehhez épült hozzá az É-i szárny, majd az egész épületet
megnövelték egy emelettel, ekkor készült neobarokk homlokzata is.
BK

6261
R. k. plébániaház
Balatoni út 1. hrsz.: 2949
historizáló, 1936

Csatlakozó beépítésben álló, U alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős épület.
Homlokzatain enyhe kiülésű sarokrizalitok és attikával lezárt középrizalit, az attika
középtengelyében aedikulás tetőablak. K-i, udvari homlokzatán félköríves,
beüvegezett árkádsor. A főszárny kéttraktusos, oldalfolyosós elrendezésű, csehsüveg
boltozatos folyosóról nyíló poroszsüveg boltozatos helyiségekkel. Ny-i homlokzat
kapualjaiban szegmentíves dongaboltozat. Az emelet oldalfolyosós elrendezésű,
síkfödémes terekkel. Az É-i kapu mellett kétkarú főlépcső. Belső terei nagyrészt
átépítve. Berendezés: takarékpénztári helyiségek, 1890 (Anton Irschig grazi asztalos).
Épült az 1869-ben alapított Zala-Egerszegi Takarékpénztár székháza és bérlakások
céljára 1889–1890-ben (építész: Hencz Antal, kivitelezés, illetve tervmódosítás:
Schadl János). 1949-től a városi tanács használta. 1973–1974-ben alakították át
múzeummá, belső tereit ekkor építették át. D-i homlokzata előtt: második
világháborús deportálási emlékmű, 1948 (Vörös János); K-i homlokzata előtt: Gönczi
Ferenc mellszobra, 1973 (Fitz János).
BK

6257
Takarékpénztár és bérház (Göcseji Múzeum)
Batthyány u. 2. – Szabadság tér 8. – Várkör u. 1–3. hrsz.: 3622
historizáló,1890

Zártsorú beépítésben álló, téglalap alaprajzú, jelenleg négyszintes, nyeregtetős
épület, újabb tetőtér beépítéssel. Udvari homlokzatának Ny-i végéhez újabb,
emeletes toldalék csatlakozik. Utcai homlokzatának K-i tengelyében, kosáríves,
újonnan beüvegezett bejárati kapu. Az udvarban, a D-i telekhatáron, faszerkezetű,
fedett terasz. Egytraktusos elrendezésű, földszinti terei síkmennyezetesek, az alagsor,
az emelet és a kapualj boltozott. Épült 1790 körül, az 1990-es években felújítva.
BK

10698
Sóház
Deák tér 2. hrsz.: 3591/1
késő barokk, 1790 körül
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6258
R. k. plébániatemplom (Mária Magdolna)
Szabadság tér hrsz.: 3042
barokk, 1750–1760

6255
Szent Flórián-szobor
Szabadság tér hrsz.: 3042
késő barokk, 18. század vége

A település történeti központjában, szabadon álló, keletelt, egyhajós,
oldalkápolnákkal bővített, egyenes szentélyzáródású, Ny-i toronypáros
templom, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a szentély É-i és D-i
oldalához csatlakozó emeletes sekrestyével, oratóriummal és
kápolnával. A Ny-i homlokzat középtengelye előtt, négyzet
alaprajzú, íves tetővel fedett előcsarnok, benne egyenes záradékú,
szemöldökgyámos kapu. Az előcsarnok két oldalán és a timpanonban
íves
záródású
fülkékben
szobrok.
A
törtívű
övpárkány
középtengelyében Padányi Bíró Márton és Koller Ignác püspökök
címere. Csehsüveg boltozattal fedett hajó, oldalkápolnák és szentély,
a hajó bejárati oldalán karzat. Falképek: 1769 (Johann Ignaz Cimbal),
restaurálás alatt. Berendezés: jellemzően 18–20. század; Piétà-szobor,
17. század, az egykori Vásártéren, majd a plébániatemplom mellett
állt; tabernákulumoltár, szószék, papi szék, mellékoltár, 18. század
vége. A település középkori plébániatemplomának helyén építtette
1750–1760 között Padányi Bíró Márton, majd Koller Ignác veszprémi
püspök (építész: „Murarius Magister Sümegiensis”, talán azonos Mojser
Pál, püspöki építésszel). Leégett tornyait 1826-ban újjáépítették. A
templom É-i oldala előtt: Szent Flórián-szobor (trsz. 6255); a templom
D-i fala mellett: keletelt, egyhajós, poligonális szentélyzáródású
kápolna alapfalai, 15. század. Valószínűleg a középkori
plébániatemplomhoz tartozó temetőkápolna, melyet a barokk
plébániatemplom felépülése után bontottak le; a templom D-i fala
előtt: Szentháromság-szobor (trsz. 6259).
BK

Az r. k. plébániatemplom (trsz. 6258) É-i oldala előtt, lépcsős
talapzaton, lent kiszélesedő, alul-felül volutás posztamensen álló Szent
Flórián-szobor. A posztamens előlapján elmosódott kronosztikon. A
szent római katonai öltözetben, jobb kezével vizet önt a lábánál lévő
égő házra, baljában zászlót tart. Állították a 18. század végén.
BK
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Az r. k. plébániatemplom (trsz. 6258) Ny-i fala előtt, a középkori romtemplomtól Nyra, újonnan épített, nyolcszög alaprajzú, lépcsős talapzaton, lesarkított, négyzetes,
sarkain volutákkal díszített, hasáb alakú posztamensen Szent Péter, Szent Pál, Szent
István és Imre herceg szobrai, az utóbbiak közt Immaculata-szobor. Középen felfelé
keskenyedő hasáb alakú pilléren Szentháromság-szoborcsoport. Készült 1810-ben
(Zitterbarth József), eredetileg a plébániatemplomot és a plébániát összekötő
kerítésben állt, útépítés matt többször áthelyezve, jelenleg ismét áthelyezés alatt az r.
k. plébániatemplom Ny-i homlokzata elé.
BK

6259
Szentháromság-szobor
Széchenyi tér hrsz.: 3042-ről áthelyezve: 3041/2-re
késő barokk, 1810

Saroktelken, zártsorú beépítésben álló, U alaprajzú, kétemeletes épület, manzárd
jellegű tetővel. Kazinczy téri, É-i szárnyához L alaprajzú, négyemeletes újabb toldalék
csatlakozik, melyet további épületrészekkel bővítettek. Az udvari homlokzataihoz
szintén újabb, földszintes, lapos tetős toldalékok csatlakoznak. A főépület K-i,
Széchenyi tér felé eső főhomlokzata gúla alakú sisakkal lezárt sarokrizalitos, egykori
kosáríves főkapuja a középtengelyben nyílt. É-i, Kazinczy téri homlokzatának Ny-i
részén rizalitszerűen kiugró attikával lezárt, két szintet átfogó díszterem. Egytraktusos,
oldalfolyosós alaprajzi elrendezésű. A díszteremben, a mai télikertben, architektonikus
díszítőfestés és stukkódíszítés. Korábbi, a 18. században itt álló fogadó lebontása
után épült 1893–1894-ben (építész: Györgyi Géza, Zuschmann János; kivitelező:
Morandini Román nagykanizsai építész). Az épülethez újabb, 1965-ben épült toldalék
csatlakozik. Udvarán állt a 19. század közepén épült, 1904-ig használt zsinagóga,
melyet 1945-ben lebontottak. A telek DNy-i sarkában: L alaprajzú, földszintes,
félnyeregtetős épület (egykori istálló?), ettől ÉK-re egy másik félnyeregtetős, földszintes
épület.
BK

6260
Arany Bárány Szálló
Széchenyi tér 1. hrsz.: 3169
historizáló, 1894

Zártsorú beépítésben álló, négy szárnyával udvart körbezáró, egyemeletes,
nyeregtetős, a Ny-i szárnyában lévő közgyűlési terem fölött manzárdtetős épület. Nyhomlokzatához, a telek É-i részén, L alaprajzú kazánház kapcsolódik. Az épület D-i,
egyemeletes szárnya, részben belső faláttörésekkel csatlakozik a szomszédos, azonos
helyrajzi számon álló kvártélyház épületéhez (trsz. 6263). K-i, Széchenyi téri
homlokzatának D-i, első tengelyében bejárat. A Ny-i szárny udvari, K-i homlokzatának
két szélén, egy-egy széles, középen egy keskeny, szegmentíves kapu. A D-i szárny
középfolyosós elrendezésű, végén karzatos, gazdag architektonikus kiképzésű
díszteremmel. Fő- és hátsó lépcsőháza valamint a folyosók boltozottak. Berendezés:
levéltári szekrény, 1830. Épült 1891-ben főispáni hivatal és levéltár céljára (építész:
Rauscher Miksa szombathelyi építész), a 20. század elején kismegyeházának is
nevezték.
BK

6262
Levéltár
Széchenyi tér 3. hrsz.: 3168
historizáló, 1891
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Saroktelken, zártsorú beépítésben álló, U alaprajzú, kétemeletes, manzárd jellegű
nyeregtetős épület, melyhez É-ról a Levéltár épülete (trsz. 6262) csatlakozik. K-i,
Széchenyi téri homlokzatának középtengelyében címerdíszes, timpanonos oromzat,
a tengelyben a földszinten kosáríves kapu, felette vasrácsos erkély. Kapualja
hevederekkel tagolt csehsüveg boltozattal fedett. A földszint középfolyosós
elrendezésű, poroszsüveg boltozatos helyiségekkel. Az emelet közép- és udvari
folyosós elrendezésű, síkmennyezetes terekkel. Belső tereit átalakították. A Ny-i
szárnyban lévő lépcsőház háromkarú, keresztboltozatos, öntöttvas korláttal. 1765-ben
épült a katonaság tisztjei számára. A reformkorban a megyei tisztségviselők lakásai
kaptak benne helyet. A 19. század második felében bővítették. A hátsó szárny a
megyei bíróság ideköltözésekor, 1872-ben épült. A 20. század elejétől
vármegyeházaként működött. 1928-ban épült meg a második emelet és kapta
jelenlegi külsejét (építész: Kotsis Iván). 1950-ig a megyei közigazgatás székhelye volt.
Ma számos funkciót kiszolgáló irodaház. Széchenyi téri homlokzatán két emléktábla:
Széchenyi István, 1991; Szala Vármegyei Koronaőrző, 1990 (Németh János
kerámikus).
BK

6263
Kvártélyház
Széchenyi tér 5. hrsz.: 3168
historizáló, 1928

Település központjában álló épületegyüttes, magja a Deák tér É-i oldalán álló,
téglalap alaprajzú, egyemeletes, kontyolt nyeregtetős épület. K-i végfalához
nyaktaggal kapcsolódik az É–D-i tengelyű, egyemeletes épületszárny, mely É-on
beforduló, kétemeletes fogház épülettel folytatódik. A barokk épülethez Ny felől,
nyaktaggal, téglalap alaprajzú, kétemeletes irodaépület csatlakozik. A barokk épület
D-i, Deák téri homlokzatát, közép- és kis kiülésű sarokrizalitok tagolják. A timpannonnal
lezárt középrizalit tengelyében nyílik a kosáríves kapu. A K-i épületszárny homlokzatát
egy öt- és héttengelyes rizalit tagolja. A barokk épület földszintje kéttraktusos
elrendezésű, földszintje és az emelet részben boltozott. Falképek: díszterem,
lépcsőház, könyvtártermek, 1996 (Baliga Kornél tervei alapján Velledics Lajos). A K-i
szárny egytraktusos, oldalfolyosós elrendezésű, síkmennyezetes helyiségekkel.
Lépcsőháza négykarú. Az épületegyüttes az egerszegi palánkvár helyén épült
1730–1732 között (tervező: Franz Allio, bécsi építész, kivitelező: Faulent Mihály,
egerszegi kőművesmester). 1872-től a bíróság használta az épületet. 1892-ben a
várköri, K-i, historizáló szárnnyal bővítették (építész: Wagner Gyula, kivitelező:
Morandini Tamás és Román). A várköri rész, É-on a fogház épületével bővült 1898ban. A Ny-i irodaépület készült el 1960-ban épült. 1995–1996-ban helyreállítva.
BK
6256
Régi vármegyeháza (Zala Megyei Bíróság)
Várkör 2. hrsz.: 3619
barokk, 1732
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Dombon, kőkerítéssel körbevett területen, szabadon álló, egyhajós, poligonális
szentélyzáródású kápolna, K-i homlokzata előtt toronnyal, a szentély felől kontyolt
nyeregtetővel. Csehsüveg boltozatos toronyalj, fiókos dongaboltozatos hajó,
fiókboltozatú apszis. Berendezés: jellemzően 20. század második fele; kő
szenteltvíztartó, 1756; oltárkép, 1830; kerámia feszület, 20. század második fele
(Somogyi Jenő). Építtette a szűrszabó céh 1756-ban. A kápolna homlokzata előtt:
Kálvária-szoborcsoport. Szögletes volutákkal díszített, alul kiszélesedő talapzaton álló
feszület, stilizált sziklahalmonkoponya és lábszárcsontok. Két oldalán hasáb alakú
posztamensen Szűz Mária és Szent János szobrai. Állították 1785-ben. A kápolnától Éra: kő síremlék, feszülettel, korpuszszal, a medalionszerűen kiszélesedő kereszt szárán
Immaculata-dombormű, körülötte felirat. Simonfy Borbála állíttatta 1821-ben elhunyt
férje, Gotthard János emlékére. 1978-ban helyreállítva. A kápolna K-i homlokzati
kapujának tengelyében szobordíszes, íves oromzatos falazott kapu. A kerítés falában
stáció-domborművek, 20. század.
BK

6251
Kálvária-kápolna (Szent Ilona), szobrok, síremlékek
Kálváriadomb, Göcseji u. hrsz.: 38
barokk, 1756
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Zártsorú beépítésben álló, téglalap alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős épület.
Utcai, D-i homlokzatának középtengelyében vízszintes záradékú kapu. Földszinti
helyiségei részben boltozottak, az emeletiek síkfödémesek, csehsüveg boltozatos
kapualj. Lépcsőház az épület K-i felében. A 18. század végén épült, feltehetően a
püspöki uradalom tiszttartója, tisztviselői számára. 1974-ben átalakították, 2004-ben
homlokzatát felújították.
BK

6254
Lakóház
Rákóczi u. 19. hrsz.: 3747
késő barokk, 18. század vége
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6405
R. k. templom (Mindenszentek)
Andráshida u. 42. hrsz.: 7420
késő barokk, 1785

A Zala folyó árterén, szabadon álló, keletelt, egyhajós, egyenes
szentélyzáródású templom, Ny-i homlokzata előtt toronnyal, a szentély
felől kontyolt nyeregtetővel, a szentély É-i oldalához csatlakozó
sekrestyével, a toronyhoz É-ról kapcsolódó karzatfeljáróval. A torony
Ny-i és K-i homlokzatán román kori ikerablak. A toronyaljban félköríves,
a hajó D-i oldalán szegmentíves befalazott kapu. Csehsüveg
boltozatos hajó, fiókos dongaboltozatos szentély, a hajó bejárati
oldalán karzat. Berendezés: jellemzően 20. század; főoltárkép, 1903
(Engelhardt S., Zalaegerszeg). Andráshida középkori település
plébániatemplomának első okleveles említése 1278-ból való, de
temploma feltehetően előbb, a 13. század közepén épült, ebből a
korból való tornya, hajója a D-i kapuval. A török időkben romossá vált
templomot 1746-ban javították, 1785-ben újjáépítették, ekkor készült
szentélye és boltozata. 1830-ban renoválták. Helyreállítva 1973-ban. A
templomkertben: Nepomuki Szent János-kápolna (trsz. 6406).
BK
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6406
Nepomuki Szent János-kápolna és szobor
Andráshida u. 42. hrsz.: 7420
barokk, 18. század

Az r. k. templom (trsz. 6405) kertjében álló, É-i homlokzatával az
utcavonalra épített, négyzet alaprajzú, nyeregtetős kápolna. Kapuja a
D-i homlokzaton a templomkertből nyílik. Berendezése: falazott oltár,
rajta Nepomuki Szent János festett kőszobra, 18. század. Épült a 18.
században. Helyreállítva 1973-ban.
BK
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8612
Fakereszt
Petőfi u. – Gát u. sarok hrsz.: 7373
19. század

Útkereszteződésben álló fakereszt, festett korpusszal, alatta kis fülkében
elhelyezett, festett Mária-szobor. A kereszt szárai karéjos végződésűek,
fölöttük ívelt bádogtető, melyet bádogvirágok, csengők díszítenek. A
19. században állították. Népi műemlék.
BK
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Botfa település Ny-i részén, dombon, szabadon álló, téglalap alaprajzú, szintváltós, Ki oldalán kétszintes, Ny-i oldalán háromszintes csonkakontyolt nyeregtetős épület,
újabb tetőtér beépítéssel. D-i végéhez alacsonyabb pártázattal lezárt, bástyajellegű
toldalék csatlakozik. Az É-i homlokzaton emeletre vezető faerkély, a D-i homlokzat
földszintjén falazott mellvédes terasz. Földszinti helyiségei L-alakú folyosóról nyílnak,
részben boltozottak. Az emelet és a tetőtér középfolyosós elrendezésű,
síkmennyezetes helyiségekkel, nagyrészt átalakítva. Az Erdődy család építette 1750
körül, később a Hűvös család birtokolta. A 19. század végén átalakították, ekkor épült
a bástyaszerű toldalék. 1945 után iskola működött benne. 1990-ben felújították. A
Nyolc Boldogság katolikus közösség használatában van. A kastélytól ÉNy-ra: kereszt
alaprajzú magtár, épült a 18. század második felében.
BK

6416
Hűvös–Erdődy-kastély
Várberki u. 13. hrsz.: 14018
barokk, 1750 körül
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Utcavonaltól beljebb, dombon, szabadon álló, téglalap alaprajzú, szintváltós, K-i
oldalon kettő, a Ny-i oldalon háromszintes, kontyolt nyeregtetős épület. É-i
homlokzatához földszintes, lapos tetős toldalékok csatlakozik. Az épület bejárata a K-i
homlokzat kis kiülésű középrizalitjában. Egytraktusos, oldalfolyosós elrendezésű, a
földszinti helyiségek és a lépcsőház boltozott, az emelet síkfödémes. A lépcsőházban
stukkódíszek. Falképek: valószínűleg az emeleti É-i, ún. freskós termében, jelenleg
álmennyezet takarja. Az uradalom intézőjének lakásaként és apáti vendégszállásul
épült 1768 előtt, a zalavári apátságot Zalaapátiban újjáalapító göttweigi apátság
birtoklása idején. Később a csácsbozsoki r. k. plébánia, majd iskola lett. A nyaralótól
ÉK-re: újabb épületek, 20. század második fele.
BK

6247
Apáti nyaraló
Csácsi u. 100. hrsz.: 5321
barokk, 1768 előtt

6244
R. k. templom (Szent Sebestyén)
Csácsi u. 101. hrsz.: 5426
gótikus, 15. század második fele

Utcavonaltól beljebb, magaslaton, szabadon álló, keletelt, egyhajós,
poligonális szentélyzáródású, támpilléres templom, Ny-i homlokzata
előtt toronnyal. A templom É-i és D-i oldalához több részből álló,
tetőgerincükkel a templomtól kifelé, lépcsőzetesen növekvő,
nyeregtetős újabb toldalékok csatlakoznak. A torony előtt timpanonos
kapuépítmény. A hajó É-i oldalán befalazott, csúcsíves kapu. A D-i
hajófalhoz támaszkodó lépcső vezet a karzatra. Keresztboltozatos
toronyalj, fiókos dongaboltozatú hajó, keresztboltozatos szentély, a
hajó bejárati oldalán karzat. A hajó és a toronyalj oldalfalain félköríves
záródású fülkék. Falképek: szentélyben, barokk, 18. század, 2002-ben
restaurálva. Berendezés: jellemzően 18–20. század. A zalavári
apátság birtokában lévő, 13. század harmincas éveiben épült
félköríves szentélyzáródású templomot a 15. században bővítették.
Ekkor épült a torony, támpilléres hajó és poligonális, támpilléres
szentély. 1741-ben kezdték el a templom újjáépítését, ekkor készült
boltozata is. A 19. században épült torony előtt a timpanonos
előcsarnok. 1895-ben a pannonhalmi főapátság restauráltatta a
templomot, 1930-ban támpillérek elbontásával oldalkápolnákat
építettek hozzá, ezeket az 1974-ben végzett kutatást követő
helyreállítás során visszabontották, a támpilléreket újraépítették, a hajó
É-i és D-i oldalához újabb toldalékokat építettek, 1975–1977 (építész:
Erdei Ferenc). A templom mellett: kőkereszt, 19. század vége;
világháborús emlékmű, és újonnan épített plébániaház.
BK

M 1:2000
aod

építész és grafikus iroda kft.

8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
tel: 92 510 203 fax: 92 510 204
e-mail: aod@zalaszam.hu

Műemlékek

M
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6250
Nepomuki Szent János-szobor
Kaszaházi u. – Zala u. sarok hrsz.: 6296/2
késő barokk, 1801

A városközponttól É-ra, a Zala folyó partjához közel, hasáb alakú
talapzaton, lábazattal és fejezettel tagolt, oldalán négyzetes
volutákkal díszített, nagyméretű, átdolgozott, feliratos talapzaton álló
Nepomuki Szent János-szobor. A szent papi ornátusban, bal karjára
fektetett feszületet tartva látható, birétum, dicsfény nélkül. Lábánál
pálmaágat és koronát tartó, ülő angyal. Korábbi felirata szerint 1801ben készült. 1993-ban javították.
BK

M 1:2000
aod

építész és grafikus iroda kft.

8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
tel: 92 510 203 fax: 92 510 204
e-mail: aod@zalaszam.hu

Műemlékek

M
13

A Zala folyó holtágának D-i partján, szabadon álló, téglalap alaprajzú, egyemeletes
malomépület. Víz felőli része boronafalas, hátsó oldala vakolt téglafalazatú. A
falazatában eltérő két részt sátortető fogja össze, a Ny-i oldalon termény feltöltő
nyílással. Bejárata a D-i oldalon nyílik. Ny-i oldalának É-i részén külső falépcső vezet az
őrlőszerkezet terébe. A malomban két függőlegesen őrlő hengerszék és egy
vízszintes őrlőkőpár működött. A vízimalomtól Ny-ra a Magyar Olajipari Múzeum, K-re
a Göcseji Falumúzeum göcseji falvakból áttelepített épületei állnak. A vízimalom a
Göcseji Falumúzeum egyetlen eredeti helyén megőrzött épülete. Fából ácsolt,
boronafalas része a 18. században, falazott része 1902-ben épült. Népi műemlék.
BK

6265
Vízimalom, ún. Hencz-malom (Göcseji Falumúzeum)
Zala folyó partján hrsz.: 6555/1, 6555/2
1902

M 1:4000
aod

építész és grafikus iroda kft.

8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
tel: 92 510 203 fax: 92 510 204
e-mail: aod@zalaszam.hu

Műemlékek

M
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6253
R. k. temetőkápolna (Szent Anna)
Hock János u., temető hrsz.: 4420
barokk, 1755 körül

A település Ny-i részén, temető közepén, szabadon álló, keletelt,
centrális hajójú, poligonális szentélyzáródású kápolna, a szentély felől
kontyolt nyeregtetővel. A hajó feletti íves vonalú tetőt, fazsindellyel
burkolt oldalú tornyocska zárja le. Ny-i oldalán enyhén íves záradékú
kapu, fölötte szoborfülkében kisméretű Mária Szeplőtelen Szíve-szobor.
Félgömbkupolával fedett centrális tér, negyedgömb boltozatú apszis.
Berendezés: jellemzően 20. század. Építtette a német varga céh 1755
körül, később az ipartestület tartotta fenn. 1930-ban leégése után
újjáépítették. A kápolna D-i oldala előtt: kőfeszület korpusszal,
talapzatán Szűz Mária, előlapján felirat, 19. század; a kápolna
közelében: pajzs alakú, alsó részén feliratos kereszt korpusszal, 19.
század.
BK

M 1:2000
aod

építész és grafikus iroda kft.

8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
tel: 92 510 203 fax: 92 510 204
e-mail: aod@zalaszam.hu

Műemlékek

M
15

114.

7.3.2. helyi védelem alatt álló építészeti értékek
A város helyi építési szabályzata rendeletében megállapítja a helyi építészeti védelmet az
érintett ingatlanokra. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 11/2002. (V.17.) sz.-ú önkormányzati
rendelete szabályozza a helyi építészeti védelmet. E rendelet 3.§ (2) bekezdése épületekre,
építményekre vonatkozóan két védelmi kategóriát állapít meg. A HE1 jelű védelem az
épületet, építményt, annak minden alkotórészét, továbbá esetenként a használat módját
védetté nyilvánítja. Védetté minősíti a védett épület telkét, annak használati módját. A HE2
jelű védelem épületrészre vonatkozik, mely lehet az épület tömege, homlokzata, tetőzete,
portája, lépcsőháza, díszítményei, illetve különleges tartószerkezete. A védett épületrész a
védettség alá tartozó objektumok jegyzékében, a rendelet 1. számú mellékletében rögzített.
A helyi védelem, illetve a rendelet megalkotásától eltelt idő alkalmas arra, hogy az egyes
átépítésekkel érintett védett építmények esetét vizsgálva a helyi védelem módjáról véleményt
alkossunk. A helyi védelem jelenlegi módja két ponton nem teljesíti azokat a kívánalmakat,
amelyeket a rendeletalkotás során szerettek volna elérni. A feltárható problémák a
következők:
-

A HE1 jelű védelem, az építmény egészére kiterjedő védelem vonatkozik annak
telkére is. A rendelet szándéka az volt, hogy a védett épület közvetlen környezete,
kertje, udvara alapvetően ne változzon meg, a védett épület eredeti
telekkörnyezetében maradjon meg. A védelemmel kapcsolatos rendelkezés szándéka
ebben a kérdésben egyértelmű és világos, ugyanakkor az egyes területeken gátja
lehet olyan telekrendezésnek, vagy építésnek, amely más városrendezési szempontból
szükséges és a változás során megfelelő kapcsolatot tud teremteni a védett épülettel.
A rendelet a telekre vonatkozó védelem esetén nem határoz meg mérlegelési
lehetőséget.

-

A HE2 jelű védelem az építmény bizonyos részére (pl. utcai homlokzat, stb.)
vonatkozik. Az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy mindazon épületeknél ahol e
védelmet figyelembe véve az épület átépült, az átépítés olyan mértékben
megváltoztatta az épület hangulatát, karakterét, jellegét, hogy elveszett az, amiről a
védelem szólt. Ezek az épületek szinte kivétel nélkül applikációvá váltak. Az a
szándék, hogy e néhány védett épület révén a város megőrizze legfontosabb építészeti
emlékét és ezáltal történelmi identitását, a HE2 jelű védelemmel, épületrész
védelmével nem tudott megvalósulni. Elemezve a történteket meg kell állapítani, hogy
egy épület csak egészében véve őrizheti meg valóját, az építészeti védelemnek
mindenre kiterjedőnek kell lennie.

A helyi építészeti értékvédelemből adódó problémák ismertetése alapján javasoljuk
átdolgozni a védett épület telkére vonatkozó teljeskörű védelem rendelkezést, valamint
javasoljuk törölni az épületrészre vonatkozó HE2 jelű védelmet. A HE1 jelű védelem a HE2
védelemhez képest lényegesen szigorúbb, ebből adódóan az ingatlan tulajdonosát az
ingatlannal kapcsolatos rendelkezésben nagyobb mértékben korlátozza, a nagyobb
mértékű korlátozás nagyobb mértékű önkormányzati teherviselést kíván. A helyi
védelemre vonatkozó építménylistát ennek megfelelően kell értékelni és elfogadni. Inkább
kevesebb, de hatékonyabb, magasabb szintű védelemről kell rendelkezni.
A helyi építészeti védelem építménylistája az előzőeket figyelembe véve a következők
szerint módosul:
-

HE1 vagy HE2 jelű védelem alá tartozó építmények melyek védelme a jövőben is
fennmarad és ez a védelem a terv javaslata szerint teljeskörű.

-

A jelenlegi rendelet szerint védelem alá tartozó építmények melyek utcasorként
kerültek megjelölésre és a terv a védelmet egyedileg, az építmények
megnevezésével kívánja módosítani.

-

További védelemre javasolt építmények.

-

Azon építmények listája ahol a védelem megszüntetése javasolt.

Ispotály köz 2-4. (hrsz.: 2945) - volt Egészségház, jelenleg Postabank

Eötvös J. u. 2. (hrsz.: 3135/4) - lakóépület üzletekkel
- keleti és északi homlokzat

Kossuth L. u. 2. (hrsz.: 2290) - "Belfegor ház", jelenleg Budapest Bank

Berzsenyi D. u. 2-6. (hrsz.: 2942) - Magyar Posta épülete

Berzsenyi D. u. 8. (hrsz 2941) - lakóépület

aod

Kossuth L. u. 4-6. "Madarassy" Madonna dombormû: Csipke üzletház
homlokzatán
(hrsz.: 2288)

építész és grafikus iroda kft.

8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
tel: 92 510 203 fax: 92 510 204
e-mail: aod@zalaszam.hu

Helyi védett építmények

HV
01

Kossuth u. 53. (hrsz.: 3063) - lakóépület
- keleti homlokzat

Zárda u. ( hrsz.: 6 ) - Református templom

Csány tér 1. (hrsz.: 3045) - MÁV lakóház

Zárda u. 1. (hrsz.: 10) - Evangélikus parókia

Bajcsy-Zsilinszky tér 1. (hrsz.: 1557/24) - MÁV állomás

Csány tér ( hrsz.: 2226 )- Evangélikus templom

aod

Zárda u. 21. (hrsz.: 976) - Notre Dame Rendház épülete

építész és grafikus iroda kft.

8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
tel: 92 510 203 fax: 92 510 204
e-mail: aod@zalaszam.hu

Helyi védett építmények

HV
02

Zárda u. 14. (hrsz.. 1131) - lakóépület

Kölcsey F. u. 27. (hrsz.: 2997) - lakóépület
- nyugati és déli homlokzat

Bartók B. u. 60. (hrsz.. 923/28) - Keresztúry villa

Munkácsy M. u. 2. (hrsz.: 3690) - Zóna Vendéglõ

Kölcsey F. u. 2. (hrsz.: 2974) - volt Kummer Kávéház,
majd Zala Vendéglõ, jelenleg irodaház

Ady E. u. 2. (hrsz.: 3171/1) - Iskolaépület, jelenleg irodaház

Batthyány L. u. 1. (hrsz.: 2975) - volt lakóépület, jelenleg irodaház

Iskolaköz 3. (hrsz.: 3171/3)

aod

építész és grafikus iroda kft.

8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
tel: 92 510 203 fax: 92 510 204
e-mail: aod@zalaszam.hu

Helyi védett építmények

HV
03

Ady E. u. 14. (hrsz.: 3125) - volt Zsinagóga,
jelenleg Városi Hangverseny- és Kiállítóterem

Ady E. u. 15. (hrsz.: 3194) - Óvodaépület
E1

Petõfi S. u. 8. (hrsz.: 3099) - lakóépület

Ady E. u. 6. (hrsz..: 3133) - lakóépület

Mártírok u. 5-7. (hrsz.: 3554) - Kaffka Margit Leánykollégium
- homlokzatok

Ady E. u. 27. (hrsz.: 3205) - Ady E. Általános Iskola,
Ady E. utcai régi épülete

Zrínyi Miklós Gimnázium - Rákóczi F. u. 28-32. (hrsz.: 3922)
HT1

aod

építész és grafikus iroda kft.

8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
tel: 92 510 203 fax: 92 510 204
e-mail: aod@zalaszam.hu

Helyi védett építmények

HV
04

Jókai u. 2. (hrsz.: 3923) - volt Városi Rendõrkapitányság,
jelenleg Ügyészség

Kazinczy F. tér 1. (hrsz.: 3589) - volt Városháza,
jelenleg irodaépület üzletekkel

Petõfi S. u. 27. (hrsz.: 2245/1) - Petõfi iskola régi szárnya
- homlokzatok

Rákóczi F. u. 35. (hrsz.: 3795) - lakóépület
- déli homlokzat

Mártírok u. 2.(hrsz.: 3175) - volt polgármesteri lakóház,
jelenleg lakóépület üzletekkel

Ady E. u. - Göcseji u. sarok (hrsz.: 3046) - volt MÁV lakóház,
jelenleg lakóépület
- homlokzatok

Mártírok u. 1. (hrsz.: 3587) - lakóépület üzletekkel

Ady E. u. 19. (hrsz.: 3196) - lakóépület
- keleti homlokzat

aod

építész és grafikus iroda kft.

8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
tel: 92 510 203 fax: 92 510 204
e-mail: aod@zalaszam.hu

Helyi védett építmények

HV
05

Ady. u. 17. (hrsz.: 3195) - lakóépület

Jákum F. u. 10. (hrsz.: 3699) - lakóépület
- keleti homlokzat + kerítés

Ady E. u. 55. (hrsz.: 3259) - lakóépület
- keleti homlokzat

Sütõ u. 1. (hrsz.: 3595/2) - lakóépület üzletekkel

Munkácsy M. u. 1. (hrsz.: 3600) - lakóépület üzletekkel

Sütõ u. 2. (hrsz.: 3597/2) - lakóépület üzletekkel

Andráshida u. 35/b. (hrsz.: 7287/3) - volt Kiskastély,
jelenleg lakóépület

Mérleg tér (hrsz.: 3637) - Mérlegház, üzlettel

aod

építész és grafikus iroda kft.

8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
tel: 92 510 203 fax: 92 510 204
e-mail: aod@zalaszam.hu

Helyi védett építmények

HV
06

Kazinczy F. tér 5. (hrsz.: 3592/1) - lakóépület üzletekkel

Eötvös J. u. 4.(hrsz..: 3135/5) - szolgáltató épület
- északi homlokzatvédelem

Kazinczy F. tér 7. (hrsz.: 3593/1) - lakóépület üzletekkel
- déli homlokzat

Ady E. u. 8. (hrsz.: 3132) - vendéglátó épület

Kazinczy F. tér 4.(hrsz.: 3172) - irodaépület

József A. u. 2. (hrsz.: 1187) - lakóépület

Jókai M. u. 1. (hrsz.: 4199) - lakóépület üzletekkel

aod

Kossuth L. u. 59. (hrsz.: 3059) - lakóépület

építész és grafikus iroda kft.

8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
tel: 92 510 203 fax: 92 510 204
e-mail: aod@zalaszam.hu

Helyi védett építmények

HV
07

Ady E. u. 1. (hrsz.: 3174)

Ady E. u. 10. (hrsz.:3127/1)

Ady E. u. 3. (hrsz.: 3177) - udvari épület

Ady E. u. 11. (hrsz.: 3181)

Ady E. u. 9/a. (hrsz.: 3180/1)

Honvéd u. (hrsz.: 2087) - Pléh Krisztus

Kossuth L. u. 5. (hrsz.: 3135/1) - volt lakóépület, jelenleg irodaház

aod

Kazinczy tér 1. sz. elõtti trafik (hrsz.: 3588/3)

építész és grafikus iroda kft.

8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
tel: 92 510 203 fax: 92 510 204
e-mail: aod@zalaszam.hu

Helyi védett építmények

HV
08

Vörösmarty u. (hrsz.: 3409) - Szt. Vendel szobor

Botfa Várberki u. (hrsz.: 14034) - Hûvös-kastély kápolna

Apátfa - kõhíd (hrsz.: 7197)

Rákóczi u. 66. (hrsz.: 4234, 4235) - Olai Templom és Rendház

aod

Nagycsarit u. 24. (hrsz.: 18548) - Ebergényi Kápolna

építész és grafikus iroda kft.

8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
tel: 92 510 203 fax: 92 510 204
e-mail: aod@zalaszam.hu

Helyi védett építmények

HV
09

Nagycsarit u. 26. (hrsz.: 18547) - Ebergényi Temetõ

Egerszeghegy Kápolnahegyi u. (hrsz.: 25447) - Rk. Temetõkápolna

Gógánhegy (hrsz.: 26403) - Kereszt

Rákóczi u. 39. (3797 hrsz.) - lakóépület

C
NIN

Szenterzsébethegy (hrsz.: 28034/1) - Kápolna + kõkereszt

aod

SK

ÉP

Botfa Várberki u. (hrsz.: 14019) - Hûvös-kastély magtárja

építész és grafikus iroda kft.

8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
tel: 92 510 203 fax: 92 510 204
e-mail: aod@zalaszam.hu

Helyi védett építmények

HV
10

Széchenyi tér 7. (hrsz.: 3151) - "Pontház" lakóépület üzletekkel

József A. u. 5. (hrsz.: 1179) - lakóépület

Jákum u. 3. (hrsz.: 3684, 3685) - lakóépület

Szt. László u. 15. (hrsz.: 1121) - lakóépület

Petõfi u. 26. (hrsz.: 2335) - egykori ..., jelenleg étterem

József A. u. 19. (hrsz.: 1127) - lakóépület

Jókai M. u. 4. (hrsz.: 3924) - iskola

Ady u. 67. (hrsz.: 3320) - lakóépület

aod

építész és grafikus iroda kft.

8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
tel: 92 510 203 fax: 92 510 204
e-mail: aod@zalaszam.hu

Helyi védelemre javasolt építmények

HJ
01

Vörösmarty u. 7. (hrsz.: 3286) - lakóépület

Dózsa Gy. u. 19. (hrsz.: 4250/1) - lakóépület

Vörösmarty u. 28. (hrsz.: 3404) - lakóépület

Virág Benedek u. 15. (hrsz.: 4220) - lakóépület

Jókai M. u. 27. (hrsz.: 4140) - lakóépület

Lõrinc Barát u. 11. (hrsz.: 4027) - lakóépület

aod

Rákóczi u. 38. (hrsz.: 4201) - lakóépület

építész és grafikus iroda kft.

8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
tel: 92 510 203 fax: 92 510 204
e-mail: aod@zalaszam.hu

Helyi védelemre javasolt építmények

HJ
02

Jókai M. u. 13. (hrsz.: 4178) - lakóépület

aod

építész és grafikus iroda kft.

8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
tel: 92 510 203 fax: 92 510 204
e-mail: aod@zalaszam.hu

Helyi védelemre javasolt építmények

HJ
03

Kosztolányi D. u. 27. (hrsz.: 2253) - villa

Kosztolányi D. u. 45. (hrsz.: 2264) - villa

Kosztolányi D. u. 31. (hrsz.: 2255/1) - villa

Ady u. 38. (hrsz.: 3071) - lakóépület

Kosztolányi D. u. 37. (hrsz.: 2259) - villa

Ady u. 42. (hrsz.: 3069) - lakóépület

Kosztolányi D. u. 41-39. (hrsz.: 2261, 2260) - villa

Kosztolányi D. u. 23. (hrsz.: 2251) - villa

aod

építész és grafikus iroda kft.

8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
tel: 92 510 203 fax: 92 510 204
e-mail: aod@zalaszam.hu

Korábban utcasorként,
tervezetten egyedileg védett építmények

HE
01

Kosztolányi D. u. 25. (hrsz.: 2252/1) - villa

aod

építész és grafikus iroda kft.

8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
tel: 92 510 203 fax: 92 510 204
e-mail: aod@zalaszam.hu

Korábban utcasorként,
tervezetten egyedileg védett építmények

HE
02

Kálvária környéke (hrsz.: 9) - Kálvária temetõ, evangélikus,
református parókia, református templom által határolt tér

Várkör 5. (hrsz.: 3623) - vendéglátó épület
- nyugati homlokzat

Zárda u. 2. (hrsz.: 6) - Református parókia
- nyugati homlokzat

Mártírok u. 69. (hrsz.: 3419)- lakóépület. Újraépítve: 2001.
- homlokzatrész

Ady E. u. 65. (hrsz.: 3296) - lakóépület
- keleti homlokzat

Andráshida u. (hrsz.: 7288/13) - Volt ÁG irodaépülete

Jákum F. u. 1. (hrsz.: 3692/2) - lakóépület üzletekkel

Ady u. 40.

aod

építész és grafikus iroda kft.
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mellékletek

1. Zalaegerszeg MJV településfejlesztési
koncepció, jóváhagyandó munkarész kivonata
előzmények
Magyarország belépett az Európai Unióba. Európai, sőt világméretű verseny részese lett az
egész ország. A belépés pillanatától nyílt verseny folyik az európai települések, kistérségek,
megyék, régiók, országok között. A verseny célja a környezeti-természeti, társadalmigazdasági, térségi-táji élhetőség, versenyképesség és fenntarthatóság. Az eredményességen
múlik egy város, egy térség lakosságmegtartó képessége, lakhatósági vonzereje, társadalmigazdasági fejlődése, stagnálása vagy visszamaradása.
Ebben a versenyben kell Zalaegerszeg bekapcsolódnia, helytállnia. A város élhetősége – mint
mindenütt a világon - polgárainak otthonérzetén, identitásán, versenyképessége
vállalkozóinak, gazdálkodóinak, befektetőinek innovációján múlik. Az élhetőséghez, a
versenyképességhez a kohéziós feltételeket, az élhető-versenyképes rendszer egyensúlyát, a
fenntarthatóságot a várospolitika, a térségpolitika kell, hogy biztosítsa.
A verseny felvállalásához a városnak egységes, jól menedzselhető tervrendszerre van
szüksége. Ennek megalapozását kezdte meg a város integrált fejlesztési-rendezési tervének
kidolgoztatásával.
Az élhetőségi, versenyképességi, fenntarthatósági elvárásoknak a városfejlesztési és a
városrendezési a tervezés módszertanilag nincs felkészülve. Ezért vált szükségessé törvénybe
iktatni fejlesztés-rendezés integrációját (2006 évi L. törvény).
2006 évi L. törvény kimondja, hogy településfejlesztési koncepció kidolgozása,
államigazgatási egyeztetése, önkormányzati jóváhagyása a feltétele a településrendezési
tervek kidolgozásának. Ennek szellemében kezdtük meg Zalaegerszeg tervezési munkáit. A
fejlesztési koncepció összeállítása, majd véleményeztetése, jóváhagyása után dolgozzuk ki a
város rendezési tervét (szerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat 2007.
november).
Az integrációs módszertant az „Országos fejlesztéspolitikai koncepció” (96/2005. (XII.25.)
OGY határozat) fejlesztéspolitikai alapelveiből indítjuk. Ezeket az alapelveket és az OTÉK
(Országos településrendezési és építési követelmények253/1997. (XII.20.) kormányrendelet)
előírásait szintetizáljuk.
A fejlesztéspolitikai alapelvek közül rendezési szempontból meghatározó jelentőségű:
• a partnerség elve: együttműködés a társadalom, a gazdaság és a tudomány
szereplői között,
• a szubszidiaritás elve: a helyi, a térségi, a nemzeti és a közösségi szintek közötti
leghatékonyabb munkamegosztás;
• a decentralizáció elve: helyi/csoport érdekek feltárása és érvényesítése.
A fejlesztési-rendezési tervi integráció a rendezési tervi módszertan és az egyeztetési eljárás
újragondolását – különös tekintettel a lakossági (civil-szféra), a vállalkozói, a gazdálkodói, a
befektetői (verseny-szféra) és a településhálózati (kistérségi, agglomerációs és kisrégiós) –
egyeztetésekre. A város élhetősége ugyanis a civil szférán, a versenyképesség a
versenyszférán múlik, miközben a közép-európai, az európai mezőnyben a „pástra lépés”
feltétele a regionális szemlélet: együttműködés a vonzáskörzeti településekkel, a térség
városaival.
Partnerhálózat
Az önkormányzat ennek a munkának a támogatására, partneri együttműködésre kérte fel a
város fejlesztésben-rendezésben érintetteket.
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1. Az örökség védelmen alapuló városrendezés (szerkezeti terv, szabályozási terv, helyi
építési szabályzat) a környezeti-természeti, társadalmi-gazdasági, térségi-táji élhetőség
letéteményese. Az ebben érdekelt szereplők:
• Városfejlesztéssel
foglalkozó
civil
szervezetek:
Városesztétikai
társaság
a
Zalaegerszegi Városvédő Egyesület és a Zalaegerszegi Városszépítő Egyesület.
• Kultúrintézményi szereplők: Múzeum, Könyvtár, Levéltár.
• Tervező építészek (Zsuppány Gyula, Kocsárdi István, Tóth Zoltán, Darabos Géza,
Kovács Attila, Pelényi Gyula, Baránka József, Czigány István, Inkovics László, Kelemen
László)
• Környezeti kérdések egyeztetése a Környezeti Kultúráért Közalapítvánnyal.
2.
A város-, az ágazatok- valamint a versenyszféra (vállalkozói, a gazdálkodói és a
befektetői) fejlesztések képezik az alapját a társadalmi-gazdasági és a térségi-táji
versenyképességnek. Ebben érdekeltek:
• Építési vállalkozások (ZÁÉV Zrt., K + K Bau Profil Kft.; Kiss & Matyéka Kft.; ZalaInvest Kft.; Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.; Aquaplus Kft.; Otthon Centrum Kft.;
PRP 2000 Kft. /Prófusz Róbert/);
• Gazdasági szereplők: Flextronics ….; Forest Kft.; Zalai Nyomda Zrt.; Hűtőház; Pylon
Kft.; 3B Hungaria Kft.; Zalabaromfi; Merlin-Gernel; General Elektrik; Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara; Anton Kft.
• Turiztikai gazdasági szereplők: Balaton szálloda, Arany Bárány szálloda, Zala-Tur,
Turinform Iroda, Aquaplus Kft.
3. A civil élhetőségi és a versenyszféra versenyképességi kereteit behatároló, az élhetőségversenyképesség egyensúlyát, a fenntarthatóságot biztosító önkormányzati egyeztetések. A
munkába bevont partnerek téma szerinti csoportosításban:
Önkormányzatok
• A déli és a nyugati régió szomszédos önkormányzatai – Bagod, Teskánd, Bocfölde,
Bak.
• Zalaegerszeg közlekedésfejlesztési kérdései az északi és keleti régióban a szomszédos
önkormányzatokkal – Zalaszentiván, Petőhenye, Egervár.
• Zalaegerszeg közlekedésfejlesztési kérdései a déli és nyugati régióban a szomszédos
önkormányzatokkal – Bagod, Teskánd, Bocfölde, Bak.
Közlekedés
• Vasút fejlesztésével kapcsolatos egyeztetés, MÁVTI Budapest.
• Közlekedési és környezetvédelem kérdéseinek egyeztetése a Zala Megyei Közlekedési
Felügyelettel, a KÖZÚT Kezelő Kht.-val, a Közlekedés Tudomány Egyesülettel.
• Reptér környezetvédelmi kérdései.
• Kerékpáros közlekedés, ezen belül Csács városrész kerékpáros közlekedési
kapcsolatainak egyeztetése.
Közműellátás
• Környezetvédelem, közmű – szennyvíz, szennyvíziszap, ivóvízbázis kérdéseinek
egyeztetése a Zalavíz Zrt.-vel, a ZMJV Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályával, Zala
Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálattal, Kispáli, Bocfölde és Zalaszentiván
községekkel.
• Ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz közművekkel kapcsolatos egyeztetés a Zalavíz Zrt.vel és a ZMJV Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályával.
• Felszíni vizek, vízfolyások vízrendezési kérdéseinek egyeztetése a Vízügyi
Igazgatóságnál, a Szakaszmérnökségnél és a vízrendezési társulatoknál a ZMJV
Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály és az érintett községek bevonásával.
Környezet és természetvédelem
• Környezetvédelem
kommunális
hulladékok
elhelyezése.
Egyeztetés
a
Városgazdálkodási Kft.-vel és a ZMJV Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályával.
• MOL olajfinomító környezetvédelmi kérdései, olaj és gázvezetékek egyeztetése a MOL
Rt.-vel és az EON Rt-vel (KÖGÁZ).
• Véderdők kijelölésével kapcsolatos egyeztetés az Erdő-felügyelőséggel.
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várospolitikai jövőkép
Várospolitikai keretek
A várospolitika határozta meg Zalaegerszeg integrált fejlesztési-rendezési tervének
• idő-kereteit: választási ciklus, emberöltő,
• a térkiterjesztését: (közép)európai verseny felvállalása, térségi együttműködés
(kistérség,
agglomeráció,
kisrégió),
városhálózati
kapcsolatrendszer,
megyei/regionális harmonizáció és
• a
tartalmi
kiterjesztését:
környezet-természet,
társadalom-gazdaság,
település/térség-táj.
Várospolitikai alapelvek
A várospolitikai rögzítette a tervezés alapelveit is
• a szabályozási kereteket: partnerség, szubszidiaritás, átláthatóság
• a tervezés tartalmát: fejlesztés, rendezés, operatív terv (környezet-természet,
társadalom-gazdaság, térség/település-táj fizikai valósága)
• a
társadalmi-gazdasági
orientáció
felépítését:
marketing,
tanítva-tanulás,
kommunikáció.
Várospolitikai vízió
Zalaegerszegnek a hazai, az uniós és a globális kihívásoknak, feltételeknek kell megfelelnie. A
kihívások és feltételek kényszerpályákat jelölnek ki. Három kényszerpályát azonosítottunk be:
a gazdálkodásit, az együttműködésit valamint a fenntarthatóságait.
A gazdálkodás kényszere
Az elkövetkező évtizedek társadalmi, gazdasági létkérdése lesz a környezeti, a természeti
feltételek biztosítása. Ezért elkerülhetetlen a környezeti-természeti, a társadalmigazdasági, a települési/térségi-táji javakkal történő gazdálkodás. A gazdálkodás a
hatékonysága a társadalom és a gazdaság szervezettségén fog múlni.
Az együttműködés kényszere
A várospolitika csak a város civil szférájával és a versenyszférájával (gazdálkodók,
vállalkozók, befektetők) együttműködve, a vonzáskörzet (kistérség, agglomeráció,
kisrégió) civil/verseny szféráival összhangban tevékenykedve lehet eredményes. A
partnerség és a partnerkapcsolatok, a társadalmi-gazdasági struktúrák meghatározóvá
vállnak.
A minőség és fenntarthatóság kényszere
A mennyiségi fejlődés helyett a minőségi válik meghatározóvá. A (közép)európai
települések/térségek közötti versenyben is a minőség lesz a döntő. Annak lesz esélye aki
kedvező környezeti-természeti, társadalmi-gazdasági, települési/térségi-táji élhetőséget
és versenyképességet tud teremteni, ugyanakkor az élhetőség és a versenyképesség
egyensúlyát, a fenntarthatóságot emberöltőkre biztosítani tudja. A város és térségének
menedzsmentje új kihívások elé néz, a tervszerűség, a szakszerűség felértékelődik.
Település- és térségpolitikai küldetés
A település- és térségpolitikai küldetés a kényszerpályákhoz igazodik, hogy mozgástere minél
szélesebb legyen. Zalaegerszeg fejlődése elválaszthatatlan térségétől, a politikai-, a civil- és a
verseny-szféra együttműködésétől.
• A város- és térségpolitikusok (országgyűlési képviselők, megyegyűlési elnökök és
képviselők, polgármesterek, alpolgármesterek és önkormányzati képviselők)
küldetése: együttműködés a partnerség bázisán a környezeti-természeti, a
társadalmi-gazdasági, a települési/térségi-táji javakkal történő fenntartható
gazdálkodás érdekében.
• A közigazgatási szakemberek küldetése: a társadalmi, a gazdasági és a térségi
partner-hálózatok létrejöttének támogatása, működésének segítése, a város és
térségének
környezeti-természeti,
társadalmi-gazdasági,
települési/térségi-táji
javaival történő gazdálkodás menedzselése.

118.
•

A társadalmi és a gazdasági szereplők küldetése: partnerség az élhető és a
versenyképes város megteremtésére.

Zalaegerszeg jövőképe
A jövőképet a partnerség jegyében a várospolitika, a versenyszféra és a civil-szféra
jövőképével jellemezzük
A civil-szféra és a várospolitika jövőképe: élhető jövő
Környezeti-természeti élhetőség
• Környezet, természet és tájvédelem
Társadalmi-gazdasági élhetőség
• Munkahelyteremtés, a munkanélküliség visszaszorítása, alacsony munkanélküliség
Települési/térségi-táji élhetőség
• Teljes közművesítettség (vízi, energetikai közművek, hírközlés)
• Közlekedési infrastruktúra kiépítés,
A verseny-szféra és a várospolitika jövőképe: a versenyképes jövő
Zalaegerszeg gazdasági–társadalmi helyzete javul, a város kedvező befektetési, vállalkozási
és élettérré válik
Környezeti-természeti versenyképesség
• Rekreációs, turisztikai és befektetési vonzerő fenntartása és fejlesztése
Társadalmi-gazdasági versenyképesség
• A város kiegyensúlyozott gazdasági szerkezettel bír
• A város gazdasága prosperál, jelentős versenyképességű és jövedelemtermelő
képességű ágazatokkal rendelkezik
• Az erős oktatási háttér és a gazdaság integrációja piaci és üzleti szempontból is
értékes kutatás–fejlesztési tevékenységet hozott létre, így Zalaegerszeg élenjáró az
innovativitás, a hatékony tudás- és technológiatranszfer terén
• Rentábilis, fejlesztési lehetőségekkel bíró kis- és középvállalkozási kör tevékenykedik
• Vonzó befektetési környezettel jelentős nagyságú külső tőkebeáramlás valósult és
valósul meg
• A város vonzó, minőségi vendégforgalmat bonyolító turisztikai desztináció
Települési/térségi-táji versenyképesség
• Közlekedés fejlesztés (úthálózat, vasút, légi-közlekedés)
A várospolitika jövőképe: a fenntartható jövő
Zalaegerszeg országos viszonylatban meghatározó, európai színvonalú várossá növi ki magát.
Olyan településsé, ahol jó élni, dolgozni, tanulni, vállalkozni és befektetni
Környezeti-természeti fenntarthatóság
• Környezeti, természeti örökség védelem, fejlesztés
Társadalmi-gazdasági fenntarthatóság
• A vonzáskörzet környezet-természetvédelem, térségfejlesztés, tájfenntartás szerepkör
felvállalása és az erre alapozott élhető, versenyképes, fenntartható város és
városkörnyék fejlesztés
• A város jelentős súllyal bíró település mind a régióban, mind országos szinten
• Szolgáltató önkormányzati imázs
Települési/térségi-táji fenntarthatóság
• A környezeti-természeti, társadalmi-gazdasági, települési/térségi-táji javakkal történő
gazdálkodás menedzselése
• A javakkal történő gazdálkodást megalapozó, átlátható, tervezési részdöntéseiben
ellenőrizhető, folyamatában reprodukálható tervrendszer meghonosítása
• Hatékony társadalmi párbeszéd és munkamegosztás (önkormányzat–gazdaság–civilszféra és a lakosság között, illetve kistérségi, regionális vonatkozásban)
• Társadalmi integráció és pezsgő közösségi élet
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célpiramis, stratégiai irányok és fejlesztési intézkedések
A nagytérségi (az európai, a magyar-országi, a Nyugat-Dunántúli regionális és a Zala megyei)
fejlesztési programokkal összecsengő várospolitikai „egyetemes” cél:
Környezeti-természeti, társadalmi-gazdasági, térségi-táji élhetőség, versenyképesség és
fenntarthatóság
Átfogó cél
Partneri együttműködés a várospolitikai és a verseny-szféra, a civil-szféraközött, valamint a
kistérség, az agglomeráció, a kisrégió településeivel és a nagytérség városaival a környezetitermészeti, a társadalmi-gazdasági és a térségi-táji adottságok kihasználására, a potenciálok
kibontására
Prioritások
A prioritásokat az önkormányzat és partnereinek kompetenciái alapján csoportosítottuk.
Önkormányzati kompetencia
III.
II.
I.
KörnyezetiDiverzifikált
Térszerkezet,
és
integrált természeti,
és struktúratársadalmitársadalmi,
fejlesztés
gazdasági,
gazdasági
térségi/tájierőforrástelepülési
fejlesztés
kötődésfejlesztés

Önkormányzati
IV.
Élhetőségi
fejlesztések,
civil-szféra

és/vagy partneri
V.
Térségi
partnerkapcsolatok
kialakítása,
ápolása,
önkormányzati
kapcsolati
háló
megteremtése

kompetenciák
VI.
Versenyképeségi
fejlesztések,
versenyszféra

Városfejlesztési stratégiai (fő)irányok
Három stratégiai irányt határoztunk meg: az újrapozícionálásit, az offenzívet és a
felkészítésit.
A stratégiák szakaszolják a városfejlesztési koncepciót. A három stratégia párhuzamosan,
egymást erősítve fejti ki hatását.
Az intézkedési adatlapok és felépítésük
A stratégiai főirányok támogatására intézkedéseket dolgoztunk ki A fejlesztési koncepció
alátámasztó munkarészében minden intézkedés adatlapját kidolgoztuk.
A stratégiai irány megnevezése
pl. „C” Felkészítés, kézség fejlesztés stratégiai irány
Prioritás beazonosítás
pl. III. Környezeti-természeti, társadalmi-gazdasági, térségi/táji-települési kötődés
Specifikus cél meghatározás
pl. C.III. Humán-identitás (kultúra, szellemiség, civilizáció) fejlesztés
Alapadatok
Sorszám,
megnevezés
Általános célok
Az intézkedés
ismertetése, a
szükségesség
indoklása

C.III.1. Intézkedés
Innovációs infrastruktúra fejlesztése és működtetése

Az intézkedés komponensei
Sorszám

Támogatható tevékenységek

A jóváhagyandó munkarész kivonatában az alapadatokat és az intézkedési komponenseket
emeltük ki.
Az adatlap a partneri kapcsolatokra koncentrál a továbbiakban
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Kedvezményezettek-közreműködők
Élhetőségi feltételek javítása
Kedvezményezett: Civil-szféra

A
fenntarható
fejlesztésben
érdekelt közreműködő partnerek

Versenyképességi feltételek javítása
Kedvezményezett: Verseny-szféra

Monitoring mutatók
Élhetőségi feltételek javítása
Kedvezményezett: Civil-szféra

A fenntarható fejlesztésben
érdekelt közreműködő partnerek

Versenyképességi feltételek
javítása
Kedvezményezett: Versenyszféra

Outputmutatók
Eredmény
mutatók
Hatásmutatók

Intézkedéshez kapcsolódó projektek
Élhetőségi feltételek javítása
Civil projektek

A
fenntarható
fejlesztésben
érdekelt közreműködő partnerek
projektjei

Versenyképességi feltételek javítása
Verseny-szféra projektjei

A következő fejezetekben a három stratégiai irányt és a hozzájuk tartozó
intézkedéseket mutatjuk be:
az „A” Újrapozícionálás stratégiai irányt
az „B” Offenzív stratégiai irányt és
a „C” Felkészítés, készségfejlesztés stratégiai irányt.

121.

„A” újrapozícionálás stratégiai irány
A külső és a belső feltételrendszer megváltoztatása, új fejlődési pályára állás
Specifikus célok
Zalaegerszeg és térsége újrapozícionálása
Önkormányzati kompetencia
A.I.
A térségpolitikai, a
tervi és a
szabályozási
környezethez
pozícionálás, a
jövőképnek
ellentmondó
pozíciók
módosításának
kezdeményezése

A.II.
Piaci pozícionálás, a
város és térsége
piaci helyzetének
(befektetői-,
turisztikai-,
lakossági-)
újrapozícionálása

A.III.
Környezeti,
természeti,
értékek
fenntartása, a
tájfenntartás
társadalmi,
gazdasági
elismertetése, a
vidékfejlesztés
újrapozícionálása

Önkormányzati és városi-térségi partnerkapcsolat
újrapozícionálása
Önkormányzati és partneri kompetenciák
A.IV.
A.V.
A.VI.
A civil-szféra és
Önkormányzati
A verseny-szféra és
az önkormányzat
partnerkapcsolat a
az önkormányzat
kapcsolatának
kistérség, az
kapcsolatának
újrapozícionálása
agglomeráció, a
újrapozícionálása
kisrégió (regionálisalközpont
településeivel)

Intézkedések
A.I.1.
A döntés
előkészítést, az
összehangolt város
és
térségmenedzsmentet
segítő, célorientált
egységes tervezési
rendszer kialakítása,
a tervezés
társadalmasítása
A.I.2.
Zalaegerszeg
nagytérségi
közlekedési
kapcsolatainak
újrapozícionálása
A.I.3.
Intermodális közlekedési
és szállítási módozatok
fejlesztése

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

A.V.1.
Érdekazonosságon
alapuló
partnerkapcsolat
a
Zalaegerszeg
térségi
településekkel:
kistérségi,
agglomerációs és
kisrégiós,
valamint
a
környező
városokkal

+

A.II.1.
Zalaegerszeg és
vonzáskörzete
piaci
pozícionálása,
integrált
marketing terv
készítése
A.III.1.
Zalaegerszeg és
térsége élhetőségi,
versenyképességi
feltételeinek
javítása, a
tájfenntartás
társadalmi,
gazdasági
elismertetése, (a
területfejlesztés és
a vidékfejlesztés
harmonizálása)

+

A.VI.1.
Zalaegerszegi
vállalkozói,
gazdálkodói
fórum,
gazdaságpolitikai
tanácsadó
testület
létrehozása
A + jelek az intézkedések foganatosításakor a partnerek bevonhatóságának lehetőségét jelölik. A partnerség a kontraproduktiv fejlesztések
kizárásának, a synergiák kibontásának egyetlen esélye.
Az önkormányzat partnereinek önálló programjai/intézkedései nem kerülhettek beépítésre. A stratégiai partnerségi megállapodás után
kerülhet csak sor az adatok cseréjére, a célok harmonizálására, a prioritások összhangjának megteremtésére, majd az intézkedések
egyeztetésére, a fenntartható környezeti-természeti, társadalmi-gazdasági, települési/térségi-táji gazdálkodásra (Ld. IVS).
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Újrapozícionálás stratégiai irány, intézkedés katalógus
A döntés-előkészítést, az összehangolt város- és térségmenedzsmentet segítő
célorientált, egységes tervezési rendszer kialakítása, a tervezés társadalmasítása
(A.I.1. Intézkedés)
Az intézkedés célja
A várospolitikai menedzsmentet támogató, a menedzsment, a fejlesztés és a rendezés
integrációját segítő, a civil- és a versenyszféra számára értelmezhető, átlátható tervezési
rendszer megteremtése
Támogatható tevékenységek, komponensek
• Struktúra terv kidolgozása
• Permanens tervelem kimunkálása
• Pozíció-, örökség/forrás-, potenciál-, pénzeszköz-, vagyon-, szabályozási eszköz
gazdálkodási terv összeállítása
• Kezelési/intézkedési terv készítése
Zalaegerszeg
Intézkedés)

nagytérségi

közlekedési

kapcsolatainak

újrapozícionálása

(A.I.2.

Zala megye hosszú távú közúthálózat fejlesztési terve a regionális terv részeként a várostól
keletre szerepelteti az M9-es gyorsforgalmi úttal Budapest irányába összekötő gyorsforgalmi
kapcsolat az M76-os, melynek két lehetséges egy északi és egy déli nyomvonala szerepel. A
tervekben az északi útvonal, az M9-et keresztező, vele közös szakaszon nem haladó
nyomvonal az előnyösebb a város számára, miután ez a gyorsforgalmi út nem csak az M7-es,
Budapest irányába, hanem a megye két városa, Hévíz és Keszthely irányába nyújt
gyorsforgalmi kapcsolatot. Ezzel a szándékkal megegyező a megyei területrendezési terv
úthálózat-fejlesztéssel kapcsolatos döntése.
A megyei területrendezési terv és a hosszú távú közúthálózat-fejlesztési terv (UKIG, illetve
KKK által 2006-ban jóváhagyott) eltér az M75-ös számú gyorsforgalmi út szükségességének
kérdésében. A megyei terv az M9-től nyugatra szerepelteti, míg az utóbbi állami terv nem
tartalmazza a 75-ös számú gyorsforgalmi utat.
Támogatható tevékenységek, komponensek
• A területrendezési tervek (Zala Megye Területrendezési terv) és a közlekedésfejlesztési
ágazati tervek egységesítése, Zalaegerszeg érdekeinek érvényre juttatása.
• Az ország és a régióközpontok nemzetközi elérhetőségének javítása.
• A térségi elérhetőség javítása.
• Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és
közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése.
• A városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése.
Intermodális közlekedési és szállítási módozatok fejlesztése (A.I.3. Intézkedés)
Zalaegerszeg fontos európai közlekedési folyosók mentén helyezkedik el. A városon
halad keresztül az V. közlekedési folyosó vasúti ága (szlovén-magyar vasút), a
térségben keresztezi ezt az észak-déli vasúti folyosó. Ugyancsak a térségen halad át
az ország egyik legforgalmasabb tranzit útvonala, amely a Baltikumot, illetve KözépEurópa északi részét köti össze az adriai térséggel. Miközben a város gazdasága is
jelentős kibocsátó, a gazdaságfejlesztési szempontból is lehetőségeket magában
hordozó közlekedés-földrajzi helyzet környezetvédelmi szempontból csak akkor lesz
fenntartható, ha jelenleg domináló közúti ág aránya jelentősen csökken a
kötöttpályás közlekedés javára.
Egy másik fejlesztési irány az individuális, ugyanakkor gyors, egyedi személy- és kis
tömegű áruszállítási igényeket kielégíteni tudó légi-közlekedés fejlesztése, amely
azonban elsősorban a versenyképességet segítheti elő a szorosan vett ipari szférán
túl, pl. a túrizmus területén is.
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Támogatható tevékenységek, komponensek
• Közút-vasút kapcsolati rendszer fejlesztése
• Repülőtér-fejlesztés
Zalaegerszeg és vonzáskörzete
készítése (A.II.1. Intézkedés)

piaci

pozícionálása,

integrált

marketing

terv

Az elért eredmények és a törekvések akkor tudnak igazán hasznosulni, illetve megvalósulni,
ha azok ismertekké válnak a külvilág, a partner közösségi szereplők, illetve a gazdaság
szereplői számára is. Zalaegerszeg és térsége eredményei megfelelő alapot nyújtanak egy
sikeres város – és térségmarketing program kidolgozására, és megvalósítására. Fontos, hogy
a város és környezete nem csak képes legyen dinamikus, élhető, szolidáris térséggé alakulni,
de annak is látsszon. Az erős, dinamikus térség vonzó a befektetők számára, akik sikeresek
szeretnének lenni. Ezt könnyebben érhetik el sikeres, versenyképes partnerekkel, sikeres
városvezetéssel. A város- és térségmarketing ezt a célt szolgálja, ezért ennek erősítése
szükségszerű.
Támogatható tevékenységek, komponensek
• Komplex térségmarketing összeállítása és programszerű működtetése
• Befektetés-ösztönző program működtetése
• Befektetést támogató program működtetése
Zalaegerszeg és térsége élhetőségi, versenyképességi feltételeinek javítása, a
tájfenntartás társadalmi, gazdasági elismertetése, (a területfejlesztés és a
vidékfejlesztés harmonizálása) (A.III.1. Intézkedés)
A város erőnyerésének egyik feltétele a vidékfejlesztés felértékelődése, ezért ez az
újrapozícionálás egyik kulcskérdése.
A területfejlesztés ipari/szolgáltatási tengelyei az országos fejlesztési tervekben (Új
Magyarország fejlesztési terv), a Regionális operatív programokban kiemelten kezeltek. A
tengelyek között húzódó környezeti/természeti/táji örökség-védelmi térség (a Zalaegerszegi
kistérség, a város agglomerációjának, Zalaegerszegi regionális alközpontot körülölelő kisrégió
jelentős része ebbe a zónába tartozik) tervi problémakezelése nem arányos funkciójával. A
gazdasági
szabályozás
egyoldalú,
nem
organikus,
a
környezeti,
a
természeti
fenntarthatóságot biztosító tájhasználatot, a tájfenntartást – a vidékfejlesztést – nem
preferálja.
Zalaegerszeg gazdasági, társadalmi fejlődése elválaszthatatlan térségétől. Amennyiben a
térség nincs súlyának megfelelően kezelve a város légüres térbe kerül. (A város fejlődésének
megtorpanása részben erre vezethető vissza.)
Támogatható tevékenységek, komponensek
• A
Zalaegerszeg
kisrégió/agglomeráció/kistérség
környezeti/természeti/táji
örökségvédelmi térség meghatározása, vidékfejlesztési modellalkotás.
• A
Zalaegerszeg
kisrégió/agglomeráció/kistérség
környezeti/természeti/táji
örökségvédelmi térségi településeinek, bevonása
• Tájfenntartás rentábilis gazdálkodási ággá fejlesztése
• A gazdálkodók bevonásával irányított és menedzselt környezet/természet/tájvédelmi
gazdálkodás beindítása

Érdekazonosságon alapuló partnerkapcsolat a Zalaegerszeg térségi településekkel:
kistérségi, agglomerációs és kisrégiós, valamint a környező városokkal (A.V.1.
Intézkedés)
Zalaegerszeg társadalmi gazdasági fejlődésének záloga a város és térségének
együttműködése. Az uniós csatlakozás ugyanis térségi együttműködést feltételez. A régiók
Európájában ez a verseny egyik feltétele. A környezeti-természeti, társadalmi-gazdasági
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javakkal sem lehet egy városon belül gazdálkodni. Települési/térségi- táji gazdálkodás lehet
csak eredményes.
Az infrastruktúra fejlesztési, az oktatási (középiskola, főiskola), a kulturális (szinház,
zeneművészet), az egészségügyi ellátási stb. kapcsolatokat kell továbbfejleszteni a
gazdaságra (különös tekintettel a turizmusra), a civil szervezeti együttműködésre, az
önkormányzatok összefogására, közös lobbytevékenység kifejtésére.
A kistérségi kapcsolatokból kiindulva meg kell határozni az agglomerációs gyűrűt, majd a
kisrégiós települési szövetség körvonalait. Az intézkedés célja: 150-180 ezer lelket számláló
területi egység(ek) létrehozása a hatékony társadalmi-, gazdasági fejlődés elősegítésére.
Támogatható tevékenységek, komponensek
• Kisrégiós kapcsolat fejlesztés .
• Az agglomerációs térségi együttműködés
• A kisrégiós kapcsolatrendszer kiépítése
• A városhálózati kapcsolati háló kialakítása
Zalaegerszegi vállalkozói, gazdálkodói fórum, gazdaságpolitikai tanácsadó testület
létrehozása (A.VI.1. Intézkedés)
A helyi önkormányzat számos jogosítvánnyal és lehetőséggel rendelkezik a helyi üzleti
környezet befolyásolására. Hatósági jogosítványai közül kiemelkedő jelentőségű a
térhasználat szabályozása, az oktatási rendszerek működtetése, a helyi adózási rend
meghatározása, valamint a tevékenységi engedélyek hatóságként való kiadása.
Vagyongazdálkodási
tevékenységével,
befektetés-ösztönzési
eszközökkel,
illetve
megrendelőként ugyanakkor közvetlenül is hatást gyakorol a helyi gazdasági folyamatokra.
A közösség és a helyhatóság számára a gazdasági szféra foglalkoztatási és
értékteremtő funkciója a legfontosabb. A gazdasági szféra e szerepét akkor tudja a
lehető legmagasabb szinten ellátni, ha a számára peremfeltételekként is
értelmezhető közösségi jogosítványok és cselekvések kiszámíthatóak, ismertek és a
fenti jogosítványok és eszközök tekintetében figyelembe veszik a versenyszféra
igényeit, elvárásait. A konszenzusos - és a külső követelményeknek is megfelelő –
szabályalkalmazás és cselekvés kialakításának alapfeltétele a rendszeres és érdemi
párbeszéd az igényekről és a lehetőségről.
Az intézkedés célja megteremteni az intézményes és folyamatos párbeszéd
feltételeit.
Támogatható tevékenységek
• Szektoriális fórumok működtetése
• Foglalkoztatási kerekasztal
• Foglalkoztatási paktum
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„B” Offenzív stratégiai irány
A legtöbbet kihozni a külső erőforrások adta lehetőségből. A tervi, szabályozási
lehetőségekkel/mozgásterekkel harmonizáló, a piaci környezettel konform fejlesztési
programok kimunkálása.
1. Táblázat
Specifikus célok
Kihívások, önkormányzati válaszok
Önkormányzati kompetencia
B.I.
B.II.
B.III.
Összehangolt
Környezetbarát
Környezeti,
településszerkezet,
gazdaságfejlesztés
természeti, táji
infrastruktúra
megalapozása
örökség-forrás
fejlesztés
gazdálkodás

Kihívások, önkormányzati és/vagy partneri válaszok
Önkormányzati és/vagy partnerek kompetenciák
B.V.
B.VI.
B.IV.
Kistérségi,
Befektetői,
Civil fejlesztések,
agglomerációs,
vállalkozói,
élhetőség
kisrégiós
gazdálkodói
partnerek
fejlesztések,
fejlesztései
versenyképesség

Intézkedések
B.I.1.
Városi
ingatlanvagyon
gazdálkodás, a
város fejlesztésrendezés és az
önkormányzati
ingatlanfejlesztés
harmonizálása
B.I.2.
Zalaegerszeg város
úthálózatának
fejlesztése,
közlekedési
koncepció
B.I.3.
Vasúthálózat
fejlesztés
B.I.4.
Zalaegerszeg város
kerékpároshálózatának
fejlesztése
B.I.5.
Vízellátás
biztonságának
növelése (vízhálózat
rekonstrukció,
vízbázis védelem)
B.I.6.
Zalaegerszeg és
térsége
szennyvízelvezetésiés kezelés
B.I.7.
Csapadékcsatornák
építése
B.I.8.
Felszíni vízfolyások
rendezése,
karbantartása
B.I.9.
Villamos energia
hálózat fejlesztése
B.I.10.
Gázellátás
B.I.11.
Hírközlési
szolgáltatás –
felhasználói igény
viszonyának
alakítása, a
beruházást
visszafogó helyi
előírások vizsgálata,
módosítása
B.II.1.
Iparfejlesztés
feltételeinek
megteremtése,
termelőinfrastruktúra
fejlesztés,
környezetbarát
térségi iparfejlesztés

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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2. Táblázat
Specifikus célok
Kihívások, önkormányzati válaszok
Önkormányzati kompetencia
B.I.
B.II.
B.III.
Összehangolt
Környezetbarát
Környezeti,
településszerkezet,
gazdaságfejlesztés
természeti, táji
infrastruktúra
megalapozása
örökség-forrás
fejlesztés
gazdálkodás

Kihívások, önkormányzati és/vagy partneri válaszok
Önkormányzati és/vagy partnerek kompetenciák
B.V.
B.VI.
B.IV.
Kistérségi,
Befektetői,
Civil fejlesztések,
agglomerációs,
vállalkozói,
élhetőség
kisrégiós
gazdálkodói
partnerek
fejlesztések,
fejlesztései
versenyképesség

Intézkedések
B.III.1.
Zalaegerszeg és
térsége
környezetvédelme –
levegő- és
zajvédelem
B.III.2.
Zalaegerszeg és
térsége
környezetvédelme –
Föld- és talajvédelem
B.III.3.
Zalaegerszeg és
térsége
környezetvédelme –
vízrendezés,
vízminőség javítás
B.III.4.
Zalaegerszeg és
térsége
környezetvédelme –
hulladékgazdálkodás
B.III.5.
A környezetvédelem
társadalmi, gazdasági
elismertetése
B.III.6.
Rekreációs
vonzerőfejlesztés, a
letelepülőket vonzó,
lakosságmegtartó
képességet javító
feltételek
megteremtése, sport
és szabadidő
létesítmények
kialakítása
B.III.7.
Természetvédelem
–
országos
és
helyi
természeti
értékek védelme,
biodiverzitás
védelme
B.III.8.
Turisztikai
vonzerő fejlesztés,
települési,
táji
arculat fejlesztés,
tájképgazdálkodás
B.III.9.
Települési
Örökségvédelem
B.III.10.
Arculat, fejlesztés
B.III.11.
Településszerkezet
fejlesztés

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

a + jelek az intézkedések foganatosításakor a partnerek bevonhatóságának lehetőségét jelölik. A partnerség a kontraproduktiv
fejlesztések kizárásának, a synergiák kibontásának egyetlen esélye.
Az önkormányzat partnereinek önálló programjai/intézkedései nem kerülhettek beépítésre. A stratégiai partnerségi megállapodás után
kerülhet csak sor az adatok cseréjére, a célok harmonizálására, a prioritások összhangjának megteremtésére, majd az intézkedések
egyeztetésére, a fenntartható környezeti-természeti, társadalmi-gazdasági, települési/térségi-táji gazdálkodásra (Ld. IVS).
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Offenzív stratégiai irány, intézkedés katalógus
Városi
ingatlanvagyon
gazdálkodás,
a
város
fejlesztés-rendezés
önkormányzati ingatlanfejlesztés harmonizálása (B.I.1. Intézkedés

és

az

A város környezet- és természetvédelemre, társadalom- és gazdaságfejlesztésre,
településfejlesztésre, tájgazdálkodásra költött pénzeszközeit részben visszanyerhesse.
Minden ingatlan a városban már a fejlesztési programok hírére értékváltozáson megy át.
Kedvező esetben jelentős értéknövekedés következik be. Az értéknövekedés az eredeti érték
többszöröse is lehet.
A rendezési terv is licenceivel, korlátozásaival jelentős értékmódosulást eredményezhet. Ezért
indokolt már tervezési szakaszban az ingatan vagyon katasztert minden ingatlanra
kiterjeszteni. A fejlesztési, rendezési értékváltozások mértékét a városnak (az ingatlan
befektetőkkel párhuzamosan) előre célszerű kiszámítani, területeket felvásárolni, illetve
eladni,
más
esetben
a
fejlesztési
költségek
egy
részét
az
értéknövekmény
kedvezményezettjeire ráterhelni.
Támogatható tevékenységek
Az integrált fejlesztés-rendezéshez kapcsolódó ingatlanfejlesztés
A
környezeti-természeti,
a
társadalmi-gazdasági,
a
települési/térségi-táji
vagyongazdálkodás
Zalaegerszeg
Intézkedés)

város

úthálózatának

fejlesztése,

közlekedési

koncepció

átfogó
(B.I.2.

Utak építése szinte mindig jelentős változásokat hoz a környezete számára, és jellemzően
területfejlesztést gerjeszt. A közúti infrastruktúrák általában gazdaságélénkítő, innovatív
hatásúak, s mint ilyenek, természetesen a további ágazatokra is hatnak. Olyan közúthálózatfejlesztésre van napjainkban szükség, amely a jó szolgáltatási körülmények mellett, a
környezet lehetséges legteljesebb kímélésével biztosítja a térségek, települések,
településrészek közötti közúti kapcsolatot.
Ez a kedvező hatás elsősorban a környezet és a közérzet javításán (kedvezőbb baleseti
statisztika, utazási körülmények javulása, rövidebb utazási idők, fajlagos kedvezőbb
fogyasztás) keresztül jelenik meg.
Támogatható tevékenységek
• Új, belső tehermentesítő út építése a megszűnő vasúti pálya nyomvonalán
• Meglévő utak kapacitásának növelésére forgalmi rend átszervezése a városmagot
elkerülő utak fejlesztésével, bővítésével
• Forgalmi felülvizsgálatok, szükség szerint bővítés, fejlesztés – új utak építése
• Új útszakaszok és csomópontok építése
• Tömegközlekedés szükség szerinti átszervezése a megváltozott igények figyelembe
vételével
• A parkolási rendszer átalakítása a közúti és településszerkezeti adottságok figyelembe
vételével.
Vasúthálózat fejlesztés (B.I.3. Intézkedés)
Zalaegerszeg város vasúthálózata a jelenleginél lényegesen több lehetőséget kínál a város és
vonzáskörzete számára. Ezek megvalósítása részben a város lehetőségein túlmutat, azonban
célként megfogalmazhatók a fejlesztési koncepció kialakítása során. A vasúti közlekedés a
város életében akkor tölthet be meghatározó szerepet, ha a belföldi és nemzetközi távolsági
közlekedésben, a regionális közlekedésben egyaránt szervesen bekapcsolódik a mobilitási
szükségletek kielégítésébe. E cél elérése érdekében a vasúti közlekedési kínálatot össze kell
hangolni az igényekkel, a településfejlesztési elképzelésekkel. A várost érintő vasúthálózat
fejlesztésének alapvető szempontja tehát, hogy – a terület- és településfejlesztési célokkal
összhangban – olyan, a város szerkezetéhez jobban igazodó vasúti hálózatot és vasúti
közlekedést teremtsünk, amely a kor követelményeinek megfelelő, színvonalas közlekedési
kínálattal hosszú távon képes kielégíteni a felmerülő személy- és áruszállítási igényeket. A
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vasúti fejlesztések egyik alapvető célja, hogy a vasút a város és közvetlen környezete
fejlődésének előremozdító tényezője legyen.
A közelmúltban megvalósult és jelenleg folyamatban lévő vasúti fejlesztések eredményeként
egy korszerű biztosítóberendezéssel ellátott, villamosított, egyvágányú nemzetközi vasúti
fővonal halad át a város területén. A meglévő és a beruházás elkészültével megszűntetésre
kerülő vasúti vonalszakasz részben iparvágány-kiszolgálás céljára megmarad, részben
területe felszabadul és közútfejlesztés céljára hasznosítható.
A Boba – Zalaegerszeg – Bajánsenye – országhatár vasútvonal korszerűsítésének teljes
befejezése után a város nemzetközi és belföldi távolsági vasúti közlekedése jelentősen
javulhat, melynek helyi feltétele a városi utasforgalmi kapcsolatok kiépítése az új
vasútvonalszakaszon megépülő Zalaegerszeg-Ola megállóhely térségében. Ez egyúttal a
jelenlegi Zalaegerszeg vasútállomás szerepének jelentős változását eredményezi.
További városrendezési célként fogalmazható meg a Zalaegerszeg állomás és a deltavágány
közötti vasúti vonalszakasz áthelyezése a páterdombi vontatóvágányra, megszüntetve ezáltal
a meglévő vasútvonal városszerkezeti elválasztó hatását. A vasútvonal kihelyezésének
beépítettség szempontjából nincs akadálya. Az így megváltozott közlekedési rend
figyelembevételével a jelenlegi vasútállomás utasforgalmi szerepe megszűnik, vasútüzemi
feladatai módosulnak, pontos meghatározásuk részletes vizsgálat alapján lehetséges.
Fontos célkitűzés a város vasúthálózata regionális közlekedésben betöltött szerepének
növelése a lehetőségekhez képest. Tekintettel arra, hogy a város területét érintő
vasútvonalak mindegyike egyvágányú, természetesen a szolgáltatási színvonal csak
korlátozott mértékben növelhető.
Támogatható tevékenységek
Megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása
Az állomás és a vonal tervezett kihelyezése.
A menetrendi szerkezet átdolgozása.
Zalaegerszeg város kerékpáros-hálózatának fejlesztése (B.I.4. Intézkedés)
Zalaegerszeg város kerékpárút-hálózat kialakításának egyik fő cél az volt, hogy ez a
biztonságosabb és „élvezhetőbb” nyomvonalak rendszere összekösse a már meglévő
kerékpárutakat, és mintegy törzsvonalra felfűzze a vendégek által kedvelt
település(rész)eket. Lehetőséget biztosítson a kulturális látványosságok, nemzeti
értékek, és nem utolsó sorban a természeti kincsek természetbarát betekintésébe.
Nagyon fontos és nem elhanyagolható szempont a településen belüli kerékpáros
közlekedés biztonságos körülményeinek megteremtése, a mindennapi úti célok (ipari,
kereskedelmi és egyéb intézmények) igény szerinti elérhetőségét lehetővé téve.
Támogatható tevékenységek
• A belváros forgalmi tehermentesítése.
• A meglévő kerékpáros nyomvonal-szakaszok összekötése, illetve kapcsolása a regionális
hálózatba a csatlakozási pontokon.
• A helyi igényeket szolgáló kerékpárutak kiépítése, illetve bekapcsolása a törzshálózatba
Vízellátás biztonságának növelése (vízhálózat rekonstrukció, vízbázis védelem)
(B.I.5. Intézkedés)
A vízszolgáltatás biztonsága, a gyakori csőtörések és a hálózati veszteségek csökkentése
érdekében szükséges az elöregedett, korszerűtlen csőrendszerek rekonstrukciója.
Az ivóvíz bázis adottságok a várható mennyiségi igények kielégítését hosszabb távon
biztosítják. A vízminőség védelmét általánosan a szennyező források felszámolásával, a
szennyezési lehetőségek kizárásával, a vízbázisok előírt hidrogeológiai védelmének
biztosításával kell megoldani.
Támogatható tevékenységek
• Elöregedett, korszerűtlen csövek rekonstrukciója, cseréje
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• Vízbázisok lehatárolása, védelme
Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelés (B.I.6. Intézkedés)
A teljes körű csatornázottság elérése környezetvédelmi és gazdaságossági szempontokkal is
indokolható, mivel a felszíni és felszín alatti vízkészletek elszennyeződésének
megakadályozásának egyéb alternatívái lényegesen költségesebbek és környezetvédelmi
szempontból is hátrányosabbak.
A meglévő hálózat rekonstrukciós kérdéseihez, elsősorban a rendszer elemeinek — csatornák
és tisztítóaknák, valamint átemelők és nyomóvezetékek — műszaki állapota miatt
szükségessé vált felújítása tartozik. Mivel a hálózat meghibásodott részein keresztül a talaj és
talajvíz szennyeződhet. Ide sorolható még továbbá, a hálózat műszaki avulásából eredő
rekonstrukciós igény, melyet pl. a szennyvízátemelők korszerű vezérlésével, részben új
felügyeleti rendszerrel való ellátása jelent.
Előző feladat kiterjed továbbá, a rendszer egyes elemeinek — hidraulikai vizsgálata
eredményei alapján — kapacitásbővítő beavatkozásokra is.
Támogatható tevékenységek
• Új csatornahálózat építése
• Meglévő csatornahálózat rekonstrukciója
• Szennyvízátemelők korszerű vezérlése
• Szennyvíztisztító-telep korszerűsítése
Csapadékcsatornák építése és karbantartása (B.I.7. Intézkedés)
A település csapadékcsatornázására, tágabban a vízrendezésre nagy a laksűrűségnek a
hatása. A megindult építkezési hullám következtében nőtt a burkolt felületek nagysága,
ezáltal jelentősen megváltoztak a lefolyási viszonyok. A telkeken káros elöntések nem
keletkezhetnek, ezért csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése szükséges. Az épülő új vasút
nyomvonala miatt a meglévő csapadékvíz elvezető csatornákat át kell építeni.
A meglévő csapadékvíz elvezető árkok karbantartására nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Az
árkokban felgyűlt csapadékvizek továbbvezetéséről gondoskodni kell, hogy azok
magántelkeket elöntéssel ne veszélyeztessenek. Az árkok feliszapolódtak, elavultak,
korszerűtlen állapotban vannak, vagy a már meglévő árkok túlterheltek.
Azokon a területeken, ahol a terület jellege csak egyoldali megközelítést tesz lehetővé az
árkok fenntartásához szükséges karbantartási munkálatok elvégzéséhez, min. 2-2 m
fenntartó sáv szabadon hagyása szükséges a teljes vízgyűjtő területen.
Támogatható tevékenységek
• Új csatornák építése, meglévő csatornák átépítése
• Övárok építés
• Árkok tisztítása, profilozása, burkolása
• Hordalékfogó műtárgy kiépítése
Felszíni vízfolyások rendezése, karbantartása (B.I.8. Intézkedés)
A belterületi, területi vízrendezési feladatok közül ki kell emelni a települést veszélyeztető
vízfolyások rendezését. A településen áthúzódó vízfolyások belterületeket szélsőséges
vízjárásukkal veszélyeztethetik. A vízfolyás vagy patak természetes képződmény, amelynek
medrét a területi igényeknek megfelelően alakítják ki.
Dombvidéki területeinken a vízfolyások, patakok jelentős része a természeti környezetben
található. Rendezésüket a természetközeli patakszabályozás elvének megfelelően kell
elvégeznünk. Szem előtt kell tartani a táj esztétikai értékének növelését, a megfelelő biotóp
megőrzését vagy létrehozását, és törekedni kell az élő és természetes anyagok
alkalmazására.
Vízfolyás kiszabályozás, mederkorrekció javasolt a Nagypáli patakon.
Vizslaréti árok mederkorszerűsítése célszerű.
Támogatható tevékenységek
• Vízfolyás kiszabályozás, mederkorrekció
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•

Árvízvédelmi töltés építése

Villamosenergiahálózat fejlesztése (B.I.9. Intézkedés)
A Zalaegerszeg É-i Neszele 120/22 kV-os alállomás telítettsége miatt az „egytrafós” üzemben
az egyetlen üzemelő 40MVA-es transzformátor nem bírja el a terhelést, ezért szükséges egy
új 40MVA-es transzformátor beépítése.
A várost ellátó 22kV-os kábelrendszert üzemviteli, terhelés megosztási, átterhelési
lehetőségek miatt össze kell kötni a D-i Flextronics Ipari Park alállomással. Ehhez szükséges
a már rendelkezésre álló kiviteli tervek szerinti 22 kV-os összekötő kábelhálózat kiépítése.
Az É-i Neszele alállomásból Déli irányba, a Zala folyó felé kijövő szabadvezetékek (7db)
kivezetésének földkábelbe helyezése, kábelcsatorna, alagút létrehozása.
Az Ipari Park villamos energia ellátásához szükséges egy, az É-i Neszele 120/22 kV-os
alállomásból induló, ebből táplált 22 kV-os kábelkör kiépítése, mely egyik ívének induló
részéhez a gébárti Termál fürdő és AQUPARK transzformátor állomásokat ellátó 22kV-os
földkábel és 22kV-os alállomási cella felhasználható.
Támogatható tevékenységek
• 120/20kV-os táppontok fejlesztése.
• 22 kV-os földkábeles elosztóhálózat bővítése.
• 22 kV-os szabadvezetékes hálózat kábelhálózattal történő kiváltása.
• É-i Ipari Park villamos energia ellátás kiépítése.
Gázellátás (B.I.10. Intézkedés)
Lakossági gázigények teljes körű ellátása. Az árak mérséklésére fórum összehívása, melyen a
szolgáltató, a város és a civil lakosság képviselői közösen döntik el, hogy a jelenleg üzleti
alapon működő gázszolgáltatásba (hálózatfejlesztés, szolgáltatás minősége, gázár,
támogatási rendszer) milyen módon legyen beleszólása a fogyasztóknak
Támogatható tevékenységek
• Érdekegyeztető fórum összehívása
Hírközlési szolgáltatás – felhasználói igény viszonyának alakítása, a beruházást
visszafogó helyi előírások vizsgálata, módosítása (B.I.11. Intézkedés)
A hírközlési szolgáltatások között megtalálhatók a munka, szórakozás, pihenés, tanulás,
tájékozódás, kereskedelem, ügyintézés, irányítás, ellenőrzés, stb. lehetőségek.
Törekedni kell a helyi- vagy kistérségi intézmények egységes informatikai és hírközlési
rendszerének kialakítására.
Fontos kihasználni az állami és EU pályázati lehetőségeket ezen a téren is.
Segíteni és ösztönözni kell a felhasználókat az elektronikus közigazgatás és ügyintézés
igénybevételére.
Lépéseket kell tenni az ügyfelek és adataik biztonságára.
Lépéseket kell tenni az ügyfeleket és pl. a szolgáltatott adatokat hitelesen igazoló eljárások
széleskörű bevezetésére (pl. elektromos aláírás).
Az elektronikus hírközlés által nyújtott lehetőségek kihasználásával mind az ügyfelek, mind az
intézkedő szervek időt és pénzt takaríthatnak meg. Az eljárás pedig mindkét fél részéről
kényelmesebbé és hatékonyabbá válhat.
Támogatható tevékenységek
• A Zalaegerszeg kistérség informatikai vagy hírközlési rendszerének illesztése régió
vagy országos szintű rendszer(ek)hez, pályázati források felkutatása, hasznosítása
• A Zalaegerszeg kistérségi településeinek bevonása, egységes, integrált kistérségi
önkormányzati költségvetési rendszer létrehozása.
• Tájékoztató, segítő és oktató információs anyagok terjesztése a felhasználók felé
• Közműépítések szabványossági felülvizsgálata, hírközlési hálózatok építését
akadályozó közműépítések megakadályozása
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Iparfejlesztés
feltételeinek
megteremtése,
termelőinfrastruktúra
környezetbarát térségi iparfejlesztés (B.II.1. Intézkedés)

fejlesztés,

A helyi önkormányzatok legfontosabb törekvéseinek egyike a foglalkoztatás stabilitásának
fenntartása. A munkahelyeket a piaci verseny alapján működő vállalkozások hozzák létre és
tartják fenn. A globális piaci verseny egyben a telephelyek versenyét is jelenti, így áttételesen
a tér adott pontjának tőkevonzó képessége méretik meg a piacon. A tőkevonzó képesség
egyik legfontosabb összetevője a termelőinfrastruktúra milyensége, illetve kínálata.
A helyhatóságnak azért szükséges közvetlenül is megjelennie az gazdasági infrastruktúra
kínálati piacán, mert a közérdeket (foglalkoztatás) jelenítheti meg a kontraktusok során az
üzleti érdeke ellenében is.
A térség foglalkoztatási potenciáljának fenntartásában éppúgy fontos szerepe van a
multinacionális vállalatoknak, amelyek versenyeztetés nyomán hozzák meg telephelyválasztó
döntésüket, és a helyi kkv szektornak, amely viszont emocionális tényezőket is figyelembe
vesz. Úgy véljük, miután a betanított munkára alapuló tömegtermelés (és foglalkoztatás)
jövője Zalaegerszegen is bizonytalan, az ipari infrastruktúra-fejlesztést a kkv-k igényeit
figyelembe véve célszerű folytatni.
A termelőinfrastruktúra fejlesztésének másik aspektusa, hogy célzott irányú befektetéseket
ösztönözhet. Megteremtheti új szolgáltatások (logisztika, vagy éppen turisztika) alapját.
Támogatható tevékenységek
• Ipari-kereskedelmi, szolgáltató övezeti fejlesztések, alapinfrastruktúra fejlesztés
• Turisztikai, rekreációs övezetek kijelölése és infrastruktúra-fejlesztése
Zalaegerszeg és térsége környezetvédelme – levegő- és zajvédelem (B.III.1.
Intézkedés)
A település környezetminőségében fontos szempont a levegőminőség javítása. A belváros
jelentős közlekedési légszennyezése, a szennyező ipari üzemek és a mezőgazdaság
porszennyezése teszi indokolttá az intézkedést. A jövőbeni fejlesztések során a
környezetbarát közlekedési módokat, megoldásokat, továbbá beruházásokat kell előnyben
részesíteni. A környezeti állapot megőrzése és javítása érdekében fontos a megújuló
energiaforrások használatának elterjesztése. A város központjának átmenő forgalomtól való
mentesítése által lehetővé válik a belvárosi közlekedés rehabilitációja, közösségi terek
megújítása, valamint új kulturális közösségi funkciók fejlesztése, amely jelentős gazdasági,
turisztikai hatással is bír. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy élhetőbb, nyugodtabb területté
alakulhat a város.
Támogatható tevékenységek
• Belterület levegőminőségének javítása – Úthálózati fejlesztések, utak portalanítása,
forgalomszervezés, tömegközlekedés fejlesztése
• Környezetbarát közlekedési módok fejlesztése (kerékpáros, gyalogos közlekedés)
• Fűtési energiaigény csökkentése (korszerű tüzelőberendezések, tüzelőanyagok, házak
szigetelése)
• A fejlesztések (főleg ipari) levegőminőségi és zajterhelési hatásainak szabályozása
• A belterületen a zöldfelületek minőségi fejlesztése, külterületen az erdőterületek
növelése, településvédő erdők kialakítása (átöblítés, átszellőzés, légtömegek
kiülepítése)
• Megújuló energiahordozók hasznosítása (nap- és a szélenergia, biomassza,
geotermikus energia)
• Települési zajtérkép készítés, aktív (úthálózati fejlesztések) és passzív (műszaki
létesítmények, funkciók megválasztása, nyílászárók cseréje stb.) zajvédelmi technikák
alkalmazása
Zalaegerszeg
Intézkedés)

és

térsége

környezetvédelme

–

Föld-

és

talajvédelem

(B.III.2.

A földvédelem alapvető feladata a termőtalaj minőségi és mennyiségi védelme. A talajokat az
emberi tevékenységek közül a mezőgazdasági tevékenységek (műtrágyázás, állattartás,
növényvédőszerek), az ipari tevékenységek, a szennyvizek és a hulladéklerakások terhelhetik.
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A terület jó mezőgazdasági adottságait kihasználva lehetőség nyílik a hagyományos
növénykultúrák termesztése mellett energiaültetvények létesítésére is, mely jól illeszthető
része a fenntartható fejlődést célzó tevékenységnek, ennek köszönhetően javul a környezet
állapota és csökken az energetikai függőség.
Az alacsony műtrágya és növényvédő-szer használat további csökkentése révén lehetőség
adódik bio-élelmiszerek előállítására, energetikai célnövény termesztésre.
Támogatható tevékenységek
• Termőföld védelme (erózió, defláció, savanyodás elleni védekezés), talajjavítási
programok beindítása
• Felhagyott, szilárd hulladéklerakók rekultivációja, az illegális hulladéklerakások
feltérképezése, felszámolása
• Mezővédő erdősávok, fásítások, erdőterület növelése őshonos fafajokkal (defláció,
utak menti talajszennyezés csökkentése)
• Ökológiai szempontokat figyelembe vevő mezőgazdaság kialakítása, extenzív
földművelési módok (pl. csökkentett kemikáliák felhasználása)
• Állati eredetű hulladékok kezelésére kezelőtelep kialakítása
Zalaegerszeg és térsége környezetvédelme – vízrendezés, vízminőség javítás
(B.III.3. Intézkedés)
Ökológiai alapú vízgazdálkodás megvalósítása révén az optimális tájhasználat lehetőséget ad
a természetszerű vízgazdálkodás megvalósításához, aminek következtében nő az ökológiai
potenciál. Jelentős, összefüggő zöldhálózatok, ökológiai folyosók alakulnak ki, illetve
egészülnek ki a korábban sérült rendszerek. A város egyik kiemelkedő környezetvédelmi
feladata kell, hogy legyen a terület alatt elhelyezkedő felszín alatti vízkészlet védelme mind
mennyiségi, mind minőségi szempontból.
Támogatható tevékenységek
• A vizes élőhelyek rekonstrukciója, revitalizációja és a vizek minőségének figyelésére
monitoring rendszer kialakítása, kiterjesztése
• A vizeket veszélyeztető szennyező források (pl. illegális hulladéklerakás,
csatornázatlanság, illegális szennyvíz bevezetés) felszámolása
• Csapadékvíz gazdálkodás (tisztítás, helyben tartás)
• Termálvíz hasznosítási, és kapcsolódóan használt termálvíz-kezelési program
kidolgozása
• Ökológiai vízgazdálkodási rendszer kialakítása
Zalaegerszeg
Intézkedés)

és

térsége

környezetvédelme

–

hulladékgazdálkodás

(B.III.4.

A hulladékgazdálkodás során a legfontosabb feladat a hulladékhierarchia (megelőzés,
újrahasználat, újrahasznosítás, energianyerés, lerakás) érvényesülésének ösztönzése.
A teljes körű hulladékgyűjtési és szállítási rendszernek köszönhetően csak minimális
mértékben kerül hulladék a környezetbe. Szelektív hulladékgyűjtési rendszer teljes körű
kiépítésével kialakított még tisztább városi környezet növeli a város népességmegtartó
képességét, sőt ezáltal még vonzóbbá teszi azt az idelátogatók és letelepülni vágyók számára.
Támogatható tevékenységek
• Hulladékkeletkezés megelőzése, hulladékszegény technológiák bevezetése
• A szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztése, környezeti tudatformálás, hulladék
újrahasznosítási program, szerves hulladékok gazdaságos kezelése és hasznosítása
• Illegális hulladéklerakók feltérképezése, felszámolása, és az újak „születésének”
megakadályozása.
• Állati eredetű hulladékok kezelésére megfelelő kezelőlétesítmény(ek) kialakítása
A környezetvédelem társadalmi, gazdasági elismertetése (B.III.5. Intézkedés)
A környezetvédelem új fejlődési pályára állítása, társadalmi, gazdasági
rendszerekbe illesztése a gazdálkodók és a civil szervezetek bevonásával.

szabályozási
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A szociális, társadalmi és környezeti problémák hatékony kezelése ugyanis elképzelhetetlen a
saját érdekeit megjeleníteni tudó és akaró társadalmi szereplők nélkül. Zalaegerszegen
jelenleg alacsony, és stagnáló szintű a civil szervezettség. Ráadásul számos területtel, így a
környezeti kérdésekkel kapcsolatos információk áramlása a lakosság, az önkormányzat és a
civil szervezetek között bizonytalan. A környezetvédelmi feladatok ellátásához szükséges
területi adatok és információk, a meglévő koncepciók és tervek az önkormányzatoknál csak
részben, és nem kellő rendszerben állnak rendelkezésre.
Támogatható tevékenységek
• Társadalmi háttérbázis kialakulásának elősegítése a civil szervezetek támogatásával.
• A gazdálkodók bevonásával irányított és menedzselt városi és régiós környezetvédelmi
gazdálkodás beindítása.
• Információs háttérbázis megteremtése a környezeti problémák/feladatok/megoldási
lehetőségek széles körű megismertetése céljából.
Rekreációs vonzerőfejlesztés, a letelepülőket vonzó, lakosságmegtartó képességet
javító feltételek megteremtése, sport és szabadidő létesítmények kialakítása
(B.III.6. Intézkedés)
Az életminőség fejlesztésével, a munkahelyi lehetőségek növelésével, az ellátás és a
lakókörnyezet fejlesztésével a népesség megtartása, életkörülményeinek javítása a cél. A
település élhetőségének fellendítéséhez feltétel a széleskörű összefogás, az együttes célok
elérése érdekében. Ehhez szükséges, hogy az egyéni érdekeken felül láthatóvá, érzékelhetővé
váljanak a közös célok, melynek felismerését nagyban segítheti az identitástudat erősítése,
mely a hagyományőrzés fellendítésével együtt idegenforgalmi vonzerővé válhat.
A sportkultúra fejlesztése is segítséget jelent a pozitív érzelmi kötődés és az egészséges
lokálpatriotizmus kialakulásában. A sport az egészségmegőrzés, az ifjúsági erkölcsi-fizikai
nevelés és a személyiségformálás egyik hatékony eszköze.
Támogatható tevékenységek
• Életminőség fejlesztése (lakás, ellátó intézmények, szellemi és fizikai rekreáció)
• Munkahely, minőségi munkahely-teremtés, több lábon állás
• Élettér, lakókörnyezet fejlesztés, közterület rendezés, komplex településkép javítás
• Zöldfelület rendszer fejlesztése (meglevő elemek használati és esztétikai értékének
növelése, hiányzó elemek pótlása), biológiai aktivitásérték növelése, Zala menti
zöldfolyosó rendszer fejlesztése
• Zala völgy nyitása a centrum irányába, rekreációs fejlesztések holtág revitalizációval
párhuzamosan
• Volt laktanya területének rendezése, közpark létrehozása, rekreációs funkciók
elhelyezése
• Utcafásítási program keretében legalább egyoldali fasorok telepítése
• Közintézmények zöldfelületi fejlesztése
• Képzőművészeti hagyományok felelevenítése, képzőművészeti középiskola létesítése
• Hely- és tájtörténeti ismeretek oktatásának bevezetése a iskolákban
• Lokálpatrióta mozgalom indítása
• Sportkultúra megőrzése, sport- és szabadidő létesítmények fejlesztése, a versenysport
támogatása, sportrendezvények szervezése
Természetvédelem – országos és helyi természeti értékek védelme, biodiverzitás
védelme (B.III.7. Intézkedés)
A település természeti értékeit a Zala és a Válicka menti vízparti társulások, és a település
erdői képezik. A két vízfolyás ökológiai és zöldfolyosót alkot, a Zala része a Natura 2000
hálózatnak is. Az értékes természeti területek jelentős részén azonban a védettség nem
megoldott. A terület természeti értékeinek felismerése és megőrzése elsődlegesen fontos
ebben a térségben. Mindezek kihatással vannak a környezet minőségére, a turizmusra,
valamint a gazdaságra is. A meglévő értékek védelme, továbbá a természetközeli élőhelyek
visszaállítása lehetővé teszik a turizmus megalapozását a térségben, amely hozzájárul a
turizmus sokszínűségéhez.
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Támogatható tevékenységek
• Természeti és társadalmi örökség megóvása
• Értékes természeti területek védetté nyilvánítása (Zala-völgy, Válicka-völgy, Pálosfaipatak völgye, Csácsi erdő és arborétum, Gébárti tó, parkerdő)
• Egyedi tájérték kataszter készítése, egyedi tájérték megőrzési program elindítása
• A Zala hullámterének természetvédelmi rekonstrukciója, holtág revitalizáció
• Gyepesítési és erdősítési (őshonos fafajokkal) programok, ökológiai hálózat
folyamatosságának biztosítása
• Tájidegen fajok fokozatos cseréje, visszaszorítása
• Új erdőtelepítések főként az északi városrészen
Turisztikai vonzerő fejlesztés, települési, táji arculat fejlesztés, tájképgazdálkodás
(B.III.8. Intézkedés)
A település társadalmi és gazdasági megítélésében szerepet játszik a turizmus feltételeinek
megléte illetve a tájkép milyensége. A település rendelkezik olyan turisztikai termékekkel,
amely az idelátogatók számára vonzóerőt jelent.
A település természeti értékei (Zala-, és Válicka völgy, Alsó-, és Csácsi erdő), a vizek jelenléte
(Zala, Gébárti tó, pózvai tavak), az építészeti értékek, és a kulturális élet jó alapot jelentenek
az idegenforgalom fejlesztésére.
A tájképi karakterek felismerése, megőrzése és a településkép javítása, egyedi arculat
kialakítása növeli az itt élők identitás tudatát, továbbá a turizmus keretfeltételét is jelenti.
Támogatható tevékenységek
• Örökségturisztikai helyszínek felújítása
• A tájképi karakter feltárása, tájképi karaktervédelmi, rehabilitációs programok
kidolgozása, a társadalom tájképi érzékenységének fejlesztése, aktivizálása
• Település mozaikos arculatának megőrzése, csatolt falvak és város menti
gyümölcsösök szerkezetének védelme
• Tájképi fásítások (utak, vizes élőhelyek, vízfolyások mentén, településszegély), a
tájképet zavaró létesítmények tájba illesztése illetve ilyen létesítmények
kialakításának megakadályozása, turisztikai erdő, parkerdő kialakítás, fejlesztése
• Településképi fejlesztések, önálló arculat kialakítás, arculatfejlesztési terv
kidolgozása
Települési örökségvédelem (B.III.9. Intézkedés)
A városra jellemző és örökségvédelmi szempontból értékes településkép megőrzése,
megújítása, a városközpont hagyományos részének rehabilitációja
Műemlékek, a helyi védett épületek egységes környezetének, a belváros műemléki
környezetként kijelölt területének értékőrző fejlesztése. Az új létrehozása során nem szabad
eltérni a környezet struktúrájától, léptékétől, az épületek egymáshoz képesti hierarchiájától. A
helyi védelem alatt lévő épületeken szükségessé teszik a védelem tartalmának szigorítását
vagy a védelem fenntarthatóságának mérlegelését.
Az építészet minőségét a lehetséges szabályozási elemek megalkotásával, területek egyedi
szabályozásával, szakmai területi kontroll és a civil építészkritikával kell jobbá tenni.
Támogatható tevékenységek
• A műemlékek és a helyi védett épületek környezetének, valamint a belváros műemléki
környezet értékőrző fejlesztése
• Egységes környezetbe ma már nem foglalt helyi védett épületek (szórványként
elhelyezkedő épületek) védelmének felülvizsgálata
• Az egyes építészeti korok épületeinek átépítése, felújítása a kor szellemének, az
épület rendjének, arányainak tiszteletben tartásával
• A városközpont területén az építési terület hierarchiájának megfelelő funkciójú, és
minőségű épületek elhelyezése
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Arculat fejlesztés (B.III.10. Intézkedés)
A város épületeinek felújításával és az új városképi elemek magas építészeti minőségével a
település arculatának fejlesztése. A városközpont stratégiai fejlesztési területeinek
hasznosítása, közintézményeinek, fontos státuszt hordozó épületeinek létrehozása építészeti
pályázati előkészítéssel, szakmai és társadalmi kontrollal.
A városközpont arculatának megteremtése az építészeti örökség minőségi értékeinek
megtartásával, erősítésével, de a XXI. század szellemiségével, frissességével.
A közterek minőségi rendezése, átépítése, utcák, terek arculatát meghatározó köztérrendezés
(térburkolás, közvilágítás, utcabútorozás).
A meglévő, építészetileg karakteres és egységes területek – terek, utcák, városrészek –
arculatának megőrzése.
Tervezett új fejlesztési területeken, elsősorban a lakóterületeken területenként egyedi
szabályozás az egységes arculat megteremtésére.
Támogatható tevékenységek
• A városközpont stratégiai fejlesztési területeinek hasznosítása, (közintézményeik,
státuszt hordozó épületek)
• A városközpont arculatának megteremtése az építészeti örökség minőségi értékeinek
megtartásával, erősítésével,
• A közterek minőségi rendezése, átépítése
• A meglévő, építészetileg karakteres és egységes területek – terek, utcák, városrészek
– arculatának megőrzése
• Tervezett új fejlesztési területeken egyedi, ugyanakkor egységes arculat
megteremtése
Település szerkezet fejlesztés (B.III.11. Intézkedés)
Térséget érintő közlekedésszerkezeti változások determinációinak városszerkezeti követése.
Közlekedésben, használati és élhetőségi minőségben magasabb szintű városközpont
létrehozása. A Zala folyó északi felének gazdasági, lakó és üdülőterületi fejlesztése, a
várostest és az északi területek közlekedési és funkcionális kapcsolatainak erősítése.
Zártkertek területhasználata – változásának városszerkezetbe illesztése.
Támogatható tevékenységek
• Térséget érintő közlekedésszerkezeti változás:
• A városközpont használati és élhetőségi minőségének növelése
• A város északi felének fejlesztése, közlekedési és funkcionális kapcsolatainak erősítése
• Zártkertek területhasználat változásának városszerkezetbe illesztése
• Az alulhasznosított területek újrapozícionálása
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„C” felkészítés, készségfejlesztés stratégiai irány
Teljesítmény maximálás, a legtöbbet kihozni a városból a változó feltételek között,
örökség-forrás gazdálkodás.
A versenyképességet (versenyszféra) és az élhetőséget (civilszféra) elősegítő, a városi
fejlesztési-forrásokkal fenntartható gazdálkodás

Specifikus célok
Az élhető, versenyképes és fenntartható
társadalom-gazdaság fejlesztés megalapozása
Önkormányzati kompetencia
C.I.
Humán kohézió
(humán struktúrák,
szolidaritás stb.)
fejlesztés

C.II.
Humán erőforrás
fejlesztés

C.III.
Humán-identitás
(kultúra,
szellemiség,
civilizáció) fejlesztés

Az élhetőségi- és a versenyképességi programok
egyensúlya
a fenntartható társadalom-gazdaság fejlesztés
Partneri és/vagy önkormányzati kompetenciák
C.IV.
C.VI.
C.V.
Egymást erősítő
Egymást erősítő
Fenntarthatóságot
önkormányzati- és
önkormányzati- és
megalapozó
civil-szféra
verseny-szféra
döntési struktúra
fejlesztések
fejlesztések,
fejlesztés
(élhetőség)
(versenyképesség)

Intézkedések
C.I.1.
Humán erőforrás
fejlesztés
intézményi
hátterének
biztosítása
C.I.2.
Az egészségügyi
ellátás
korszerűsítése, a
szociális ellátás
biztosítása
C.I.3.
Lakóövezeti
fejlesztések,
letelepedést segítő
programok
C.I.4.
Sport és szabadidő
létesítmények,
rekreációs és
sportturisztikai
vonzerő fejlesztés
C.II.1.
Humán erőforrás
fejlesztés
(gazdaságkonform
szakemberképzés)
C.III.1.
Innovációs
infrastruktúra
fejlesztése és
működtetése

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

a + jelek az intézkedések foganatosításakor a partnerek bevonhatóságának lehetőségét jelölik. A partnerség a kontraproduktiv
fejlesztések kizárásának, a synergiák kibontásának egyetlen esélye.
Az önkormányzat partnereinek önálló programjai/intézkedései nem kerülhettek beépítésre. A stratégiai partnerségi megállapodás után
kerülhet csak sor az adatok cseréjére, a célok harmonizálására, a prioritások összhangjának megteremtésére, majd az intézkedések
egyeztetésére, a fenntartható környezeti-természeti, társadalmi-gazdasági, települési/térségi-táji gazdálkodásra (Ld. IVS).
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Felkészítés, készségfejlesztés stratégiai irány, intézkedés katalógus
Humán erőforrás fejlesztés intézményi hátterének biztosítása (C.I.1. Intézkedés)
Az egyéni versenyképesség, és áttételesen a vállalkozói versenyképesség meghatározó
feltétele az oktatás minősége. Általános cél a minőségi oktatás infrastrukturális hátterének
biztosítása.
Napjaink felgyorsult technológiai fejlődése miatt az oktatási rendszer demonstrációs
és technikai kínálata számos szakmacsoportban, rendkívül rövid idő alatt avul el, így
a megszerzett ismeretek és a piac által elvárt ismeretek között jelentős eltérés
tapasztalható. A képzési deficit a munkavállaló és a vállalkozás számára is
versenyhátrányt jelent, miközben jelentős a helyzet okozta társadalmi költség. (A
munkavállaló esetén munkanélküliség és átképzés költsége, a gazdálkodók számára
piacvesztés, illetve ki nem használható növekedési potenciál, így az állami bevételek
elmaradása, illetve csökkenése jelenik meg közvetlen hatásként.)
A humánerőforrás-fejlesztés intézményi oldalának két tényezője az infrastruktúra,
illetve az ismeretek minősége és átadásuk metodikája, technikai feltételrendszere.
Az intézkedés célja, az alapfokú oktatás és a hagyományosan széles spektrumú helyi
szakképzés
infrastruktúrájának
fejlesztése,
amely
az
épületek
mellett
az
oktatástechnikai háttér, és különösen a szakmai oktatás esetén a korszerű
demonstrációs és oktatási eszközök fejlesztését jelenti.
Támogatható tevékenységek
• Humánerőforrás-fejlesztés
• Széles spektrumú helyi szakképzés infrastruktúrájának fejlesztése,
Az egészségügyi ellátás korszerűsítése, a szociális ellátás biztosítása (C.I.2.
Intézkedés)
Az életminőség javítása az egészségtudatosság fokozásával, preventív intézmények és
programok fejlesztésével, illetve a szociális gondoskodási formák fejlesztése
Az intézkedés keretében nem az alapellátás javításával kívánunk foglalkozni, azt a
kor színvonalának megfelelő módon alapfeltételnek gondoljuk. Úgy véljük az
egészségi állapot, így a tartós munkaerő-piaci részvétel és általában az életminőség
a megelőzésen múlik. Ezért a tömeg- és egyéni sportok támogatása, ezek
feltételeinek megteremtése, a rekreációs lehetőségek bővítése, a felvilágosító,
információs programok megvalósítása áll az intézkedés fókuszában.
A szociális ellátások területén számolni kell a demográfiai viszonyok gyökeres
megváltozásával, az időskorú népesség teljes népességen belüli arányának erőteljes
növekedésével. A természetes folyamatok mellett a perifériára szorult rétegek, illetve
az öngondoskodás lehetőségének hiányában a társadalmi gondoskodásra szorulók
jelentenek tartós feladatot a szféra számára.
Az adott élethelyzetek átmeneti, vagy tartós kezelésén túl e területen is a megelőzés
fontosságára hívjuk fel a figyelmet, amely az oktatási-nevelési rendszernek éppúgy
feladata, mint a szorosan vett szociális szférának.
Támogatható tevékenységek
• Egészség-megőrzési, prevenciós programok
• Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Kistérségi Központi Ügyeleti Rendszer)
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtási rendszer kiépítése
• Nappali ellátórendszerek továbbfejlesztése
• Önellátásra képtelenek szociális otthonai, egész napos ellátórendszer fejlesztése
Lakóövezeti fejlesztések, letelepedést segítő programok (C.I.3. Intézkedés)
A város népességmegtartó és vonzó képességének javítása
A perspektivikus munkahelyek, az élhető és szerethető város, a jó közlekedési adottságok
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mellett a letelepülési lehetőségek is fontos tényezőt jelentenek a települések
népességmegtartó képessége szempontjából. A település ebben a viszonyrendszerben nem
egyszerűen és elsősorban szociális segítségként értelmezi a lakhatási feltételekhez való
hozzájárulást, hanem a demográfiai adottságok megváltoztatása, illetve a kívánatos szakmai
kompetenciák, mint erőforrások megszerzése érdekében tett lépésekként.
A demográfiai folyamatok nyomán ugyanakkor a lakás-mobilizáció irányai is változnak, az
elöregedő népességű, amortizált lakótelepi városrészek megújítása, várospolitikai kérdéseket
is felvet.
Biztosítani kell a magasabb életminőséget nyújtó családi házas övezetek kialakulásának
lehetőségét, az időskorú népesség számára igény szerint speciális otthonok létrehozásának
lehetőségét.
Összefügg a kérdéskör a város-rehabilitációval, amely jórészt a város belső területeire
koncentrálódik, nagyságrendekkel növelve a beépítési intenzitást, a közlekedési hálózati
kapacitások növekedése nélkül.
Támogatható tevékenységek
• Családi házas övezetek fejlesztése
• Letelepedés-támogató program működtetése
• Speciális helyzetű népesség lakhatási lehetőségének biztosítása
Sport és szabadidő létesítmények, rekreációs és sportturisztikai vonzerő fejlesztés
(C.I.4. Intézkedés)
Az egyén életminőségének egyik legfontosabb összetevője az egészségi állapot. A
szakmai tudás és a munkakultúra mellett a tartós munkaerő-piaci jelenlét alapvető
feltétele ugyancsak az egészség. Az egyébként külön nem választható, mentális és
fizikai értelemben vett egészség megőrzése javítás az intézkedés egyik célja. A
másik cél olyan speciális turisztikai kínálat kialakítása, amely a fenti funkcióján túl
hozzá tud járulni a település és térsége jövedelemtermelő képességéhez.
Kétségtelen, hogy a testi-lelki egészség megtartásához jó ideje sem a társadalmigazdasági, sem a politikai viszonyaink nem járulnak hozzá. A magyar népesség
egészségi
állapota
rossz,
amely
komoly
versenyképességi
hátrányként
is
értelmezhető. Miközben az egyéni felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozó és
propagáló programok nemzeti szinten kell, hogy megvalósuljanak, a helyi
közösségnek lehetőségeket kell teremtenie az életmódváltásra. Ilyen lehetőséget
biztosíthatnak a hangsúlyozottan szabadidős létesítmények, rekreációs célú
sportpályák, közösségi terek. Úgy véljük azonban, hogy különböző várospolitikai
eszközökkel (pl. Egerszeg Kártya) a helyi közösség rekreációs és sportolási
igényeinek kielégítése mellett a létesítmények vonzó turisztikai célpontokká is
válhatnak.
Támogatható tevékenységek
• Szabadidős és sport létesítmények fejlesztése
• A környezeti adottságokat kihasználó turisztikai attrakció és termékfejlesztés
• Sportturisztikai fejlesztések
Humán erőforrás fejlesztés (gazdaságkonform szakemberképzés) (C.II.1. Intézkedés)
Az oktatási intézmények, különösen a szakképző intézmények meghatározó módon járulnak
hozzá az egyéni versenyképességhez, és áttételesen a gazdaság versenyképességéhez. A
vállalkozói visszajelzések alapján az intézmények, legalábbis a technológia érzékeny
szakmacsoportokban, a gyors technológia és ismeretváltozást, és a szaktudás iránti aktuális
piaci igények változását nem képesek rugalmasan követni. Az intézkedés olyan struktúra
kialakítását célozza meg, modellértékű szakoktatási rendszer kialakításának igényével, amely
rendszer képes hatékonyan és gyorsan reagálni a piaci igények, illetve a technológiák
változására. Az intézkedést különösen indokoltnak tartjuk a fémipari szakmacsoportok
esetében.
Támogatható tevékenységek
• Tananyagfejlesztés a Térségi Integrált Szakképző Központokban
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•
•

A korszerű gyakorlati oktatás humán feltételeinek fejlesztése
A szakmai képzés népszerűsítése a fiatalok körében

Innovációs infrastruktúra fejlesztése és működtetése (C.III.1. Intézkedés)
Az innovációs képesség fontosságát az egyre gyorsuló technológia váltás és a nem anyagi
erőforrások felértékelődése okozza, amelyek nyomán a tudás és az információ megszerzése,
birtoklása, beépítése a gazdasági folyamatokba válik egyre markánsabb termelési tényezővé.
A helyi KKV szektor ugyanakkor tőkeszegény és képtelen finanszírozni az innováció költségeit.
Indokoltnak és szükségesnek tartjuk, hogy az önkormányzat – a vállalkozások és szakmai
szervezeteik partnereként – aktív rész vállaljon az innováció infrastruktúrájának
megteremtésében.
Javaslatunk olyan innovációs központ létrehozása és működtetése, amely iparági
szinten, illetve az iparági határterületeken (pl. gépipar, elektronika, mechatronika) is
képes hatékony kutató-fejlesztő munkára, s amelynek eredményei közvetlenül
elérhetőek az iparági szereplők számára, ugyanakkor a működtetése középtávon
önfenntartó Az innovációs infrastruktúra fejlesztése nem elképzelhető iparági és
iparág-közi együttműködések megteremtése (klaszterizáció) nélkül.
Támogatható tevékenységek
Interdiszciplináris Innovációs Központ.
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mellékletek

1. a városfejlesztési koncepció véleményeztetési
levelezése

