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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 

– a 314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján – 
 

 
VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

135/2018.(XI.14.) KT. SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

VILONYA KÖZSÉG 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL 

 
Vilonya község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §-ában és a 9/B. § (2) bekezdésének a) 
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendeletben 
(továbbiakban: TFR) foglalt követelmények figyelembe vételével elfogadja Vilonya község 
Településszerkezeti Tervét az I-VI. pontokban rögzítettek szerint. 
 
I. Vilonya község Településszerkezeti Tervének Leírása jelen határozat 1. sz. melléklete.  

 
II. Vilonya község Településszerkezeti Tervének Szerkezeti tervlapja jelen határozat 2. 

sz. melléklete. 
 
III. Az I. és II. pontokban szereplő Vilonya község Településszerkezeti Terve a 

területrendezési tervekben foglalt követelményeknek az I. pontban rögzített 
Településszerkezeti Terv Leírás szerint felel meg. 

 
IV.  Jelen határozat a hozzá tartozó mellékletekkel az elfogadástól számított 30. napon 

lép hatályba. 
 
V. Jelen határozat hatálybalépésével egyidejűleg a Vilonya község 31/2007.(III.26) Kt. 

határozattal megállapított Településszerkezeti Terve hatályát veszti. 
 
VI. A határozatban foglaltakat a hatálybalépést követő ügyekben kell alkalmazni. A 

Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a jelen határozattal elfogadott 
Településszerkezeti Terv közléséről a jogszabály szerint gondoskodjon és felkéri a 
Polgármestert, hogy az elfogadott Településszerkezeti Tervet a jogszabály szerint 
küldje meg az állami főépítészi hatáskörében eljáró kormányhivatalnak és az 
eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek.  

 

……………………………………   ………………………………….   

Fésüs Sándor               dr. Guti László 
Polgármester               Jegyző 
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1. sz. melléklet: 
 

1. SZERKEZETI TERVLAP 

 
TSZT 
M=1:6.000 
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2. sz. melléklet: 

2. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

 

2.1. IGAZGATÁSI HATÁR, BELTERÜLETHATÁR MÓDOSÍTÁS 

A belterülethatár módosítható a TSZT tervlapon meghatározottak szerint: 

 

Elhelyezkedés: Hrsz.: Terület (ha): 

Tervezett Délkeleti 
lakóterület 

027/8-12 egy 
része; 027/16-20 

egy része 
7,8 

Temető bővítés területe 097/1 egy része 0,7 

Összesen: 8,5 
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2.2. A TERÜLETFELHASZNÁLÁS 
A település igazgatási területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területre 
tagolódik. A beépítésre szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a meglévő és 
tervezett belterületek. A beépítésre nem szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a 
külterületek. 
A település igazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk 
általános jellege, valamint sajátságos építési használatuk szerint az alábbi 
területfelhasználási egységekre tagolódnak: 
a) Lakóterületek 

- kertvárosias lakóterület (Lke) 
- falusias lakóterület (Lf) 

b) Vegyes terület 
   - településközpont terület (Vt) 

c) Gazdasági területek 
  - kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz) 

  - ipari terület (Gip) 
      d)      Különleges területek 
  - temető (Kt) 
  - camping (Kc) 
  - sport (Ksp) 
  - mezőgazdasági üzemi terület (Kmü) 

 A település igazgatási területének beépítésre nem szánt területei használatuk általános, 
valamint sajátos jellege szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: 
a) Közlekedési terület 

 - közúti közlekedési terület (KÖu) 
 - kötöttpályás közlekedési terület (KÖk) 
 b) Zöldterület 

 - közkert (Zkk) 
 - sport (Zsp) 

c) Erdőterület  
- erdőterület – véderdő (Ev) 
- erdőterület – gazdasági erdő (Eg) 
- erdőterület – közjóléti erdő (Ek) 

d) Mezőgazdasági területek 
                       - általános mezőgazdasági terület - szántó (Má-sz) 
                       - általános mezőgazdasági terület - gyep (Má-gy) 

            - kertes mezőgazdasági terület (Mk) 
e) Vízgazdálkodási terület 

                      - vízfelület (V) 
f) Különleges beépítésre nem szánt terület 
  - bánya (Kb-Re) 
  - megújuló energiaforrások (Kb-N) 
  - parkoló (Kb-P) 
 

        Meglévő:       Tervezett: 

   Közigazgatási terület 1304,7 ha 1304,7 ha 

     Ebből  – beépítésre szánt 
                – beépítésre nem szánt 

73,88 ha 
1276,52 ha 

 62,23 ha 
1288,17 ha 

Ebből  – beépítésre szánt 
                          – beépítésre nem szánt     

5,66 % 
94,34 % 

4,76 % 
95,24 % 
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2.2.1. Beépítésre szánt területek 

 
Beépítésre szánt területek 
Beépítésre szánt terület, amelyen belüli építési övezetekben az építési telkek megengedett 
beépítettsége legalább 10%. 
 
2.2.1.1. Lakóterületek 

A lakóterületek a települések belterületeinek elsődleges területfelhasználású területei. 
Vilonya már beépült területei is jellemzően lakóterületi felhasználásúak. 
A főút túlsó, északi oldalán is megjelenik egy házsor egy rövid szakaszon, ez a település 
központja. 
 
Kertvárosias lakóterületek (Lke) 
A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes lakóterület. 
Meglévő: 
A település fiatalabb lakóterületei az Újtelep utca két oldalán.  
Tervezett módosítás: 
A tervezett teherautó parkoló mellett, a Hétvezér utca déli oldalán két telken kertvárosias 
lakóterület és közút terület módosítása (15-16.sz. változások). 
Az Újtelep utca és az iskola tervezett tömbjét összekötő zöldterület kialakítása (3.sz. 
változás). 
 
Falusias lakóterületek (Lf) 
A falusias lakóterület a mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot 
szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények 
elhelyezésére szolgál. 
Meglévő: 
Falusias lakóterületek a település régebben kialakult, hagyományos lakóterületei, melyek 
jellemzően a szerkezetalkotó fő elemek: a főút (Hétvezér utca) és a patak (Séd csatorna) 
között helyezkednek el, és keleti irányban az általános iskola tömbjéig tartanak, 
összességében ~15,5 ha-on. 
Tervezett módosítás: 
A belterület északnyugati határánál, a vasút és főút találkozásánál, a csíkparcellás, korábban 
tervezett falusias lakóterület kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területté módosítása a 
település gazdasági központjának kialakítása céljából (22-23.sz. változások). 
A falu központjában, a Hétvezér és a Kossuth utca találkozásánál a településközpont vegyes 
terület bővítése: a 363 hrsz. telek falusias lakóterületből való átminősítése (37.sz. változás). 
Az iskola tömb összekötése a településközponttal az ½ és ¼ hrsz-ú telkeken keresztül 
(1.sz.változás). 
A Pap Gábor utcai 10.sz. változás a korábbi tervhez képest a tervezett út eltérő 
megvalósulásának követése. 
A Pap Gábor utcai lakóterület mögötti 11.sz. változás a véderdősáv növelése céljából jött 
létre. 
 
 
2.2.1.2. Vegyes területek 

Településközpont terület (Vt) 
A településközpont terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést 
szolgáló épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre. 
Meglévő: 
Vilonya településközpont vegyes területei közül két nagyobb terület: 

-  a Petőfi Sándor utca – Vasút utca – Kossuth Lajos út és 353 hrsz-ú közterület 
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tömbje a polgármesteri hivatallal és orvosi rendelővel, valamint az 

-  általános iskola telke és kapcsolódó, fejlesztésre kijelölt területei. 

A községháza, a templom, a malomépület, és a régi általános iskola telkei is településközpont 
vegyes terület besorolásúak. 
Tervezett módosítás: 
A Hétvezér és Kossuth Lajos utca csomópontjában lévő vendéglátó egység és a mögötte lévő 
lakótelek településközpont vegyes területbe sorolása, így a település főterének kialakítása 
(37-38.sz. változások). 
A volt általános iskola telkének szabályossá tétele: kinyúló részének a szomszédos 
lakóövezethez való átsorolása (29.sz. változás). 
 
 
2.2.1.3. Gazdasági területek 

 
Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz): 
A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló 
gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 
Meglévő: 
A Varga-malom területe (88/1-2 hrsz.). 
A Varga-malom melletti vasúti kereszteződésen túl, a 090/1-2 és 020/1-2 hrsz. gazdasági 
telephelye. 
Tervezett módosítás: 
A Hétvezér utca buszmegállója mögött lévő vendéglátó épület telke (418/1-2 hrsz), valamint 
a mellette lévő Zichy-kastély és gazdasági épületek telkei (417/1-2 hrsz) (32-34.sz. 
változások). 
A Pap Gábor utca sarkán lévő korábban tervezett zöldterület és gazdasági terület „helyet 
cserél” (7-8.sz. változások). 
A belterület északnyugati határánál, a vasút és főút találkozásánál, a csíkparcellás, korábban 
tervezett falusias lakóterület, kertes mezőgazdasági terület és közlekedési terület 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területté módosítása a település gazdasági központjának 
kialakítása céljából (22-23. és 26-27.sz. változások). 
 
Ipari terület (Gip): 
Az ipari terület olyan gazdasági célú, nem zavaró hatású ipari építmények elhelyezésére 
szolgáló terület, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el. 
Meglévő: 
A bányaterület alatt kijelölt ipari gazdasági terület nem változik. 
Tervezett módosítás: 
A korábban tervezett ipari gazdasági terület a temető fölött a 097/1-es hrsz-on különleges 
beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások övezete – besorolást kap, napelempark 
elhelyezése céljából (45.sz. változás). 
 
 
2.2.1.5 Különleges területek 

A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények 
rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük 
megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek. 
 
Különleges terület – temető (Kt) 
E területfelhasználási egységbe tartozik: 

- a 415/1 hrsz-ú temető és 415/2 hrsz-ú ravatalozó telke, valamint 
- a temető bővítése céljából a 416 hrsz és 097/1 hrsz egy része 
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Különleges terület – camping (Kc) 
E területfelhasználási egységbe tartozik: 

- a 92 hrsz-ú terület a malom mellett, a Séd és a vasút között 
 
Különleges terület – sportterület (Ksp) 
A nagyobb sportlétesítményeknek helyet biztosító (pl.: sportcsarnok, fedett pályák, stb.), 
ezáltal a településsportolási lehetőségeit biztosító terület.  
E területfelhasználási egységbe tartozik: 
 - a Hétvezér utca északi oldalán lévő lakótelkek mögötti terület, nagyobb sportlétesítmény 

elhelyezése céljából. 
 
Különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület (Kmü) 
A különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület elsősorban mezőgazdasági 
növénytermesztés, szőlő- és gyümölcstermesztés, -tárolás, -feldolgozás, borkészítés, 
borturizmus céljára alkalmas és ezekhez kapcsolódó építmények elhelyezésére szolgál. 
Meglévő: 
Különleges mezőgazdasági üzemi terület  

- a régi major területe, a belterülettől északra a 095/4 hrsz-on. 
 

2.2.2. Beépítésre nem szánt területek 

 
Beépítésre nem szánt területek azok, amelyeken belüli övezetekben a telkek megengedett 
beépítettsége legfeljebb 10%. 

 

2.2.2.1. Közlekedési területek 

A közlekedési és közmű elhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a 
kerékpárutak, a közterületi gépjármű várakozóhelyek, járdák, és gyalogutak, mindezek 
csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú 
vasutak, vízi közlekedés, valamint a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére 
szolgál. 
Vilonyán közlekedési területbe (KÖu, KÖk) tartoznak a: 

– Települést érintő országos közutak 
– Települési gyűjtőutak 
– Települési kiszolgáló utak 
– Közúti csomópontok 
– Parkolók 
– Vasút. 

 
2.2.2.2. Zöldterületek 

A zöldterületek a település beépítésre nem szánt területeinek részben vagy egészben 
állandóan növényzettel fedett, más területfelhasználási egységekhez nem tartozó közterületei 
– kivételesen közhasználat céljára átadott területei – amelyek a település klimatikus 
viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a lakosság pihenését, 
kikapcsolódását, valamint a település esztétikai minőségének jobbítását szolgálják. 
 
Közkert (Zkk) 
Zöldterület területfelhasználási egységbe sorolt közterületen, vagy közhasználatra átadott 
területen létesült, legalább 60%-ban növényzettel fedett, közhasználatra szánt terület, 
melynek mérete 200-10.000 m2 között van, és legkisebb oldalmérete legalább 15m. 
A terv több helyen közkertek megszűntetésével számol, amelyek pótlására máshol új 



49/12 

 

közkerteket jelöl ki.  
Meglévő és megmaradó közkertek: 

- Kossuth Lajos és Hétvezér utca kereszteződésében lévő Platán park; 
- 94 hrsz., Pap Gábor irodalmi szoborpark 

Megszűnő közkertek: 
- 282 hrsz. (természetben közútként használt terület) 
- 419 és 418/1 hrsz. (természetben gyepes terület) 
- 0227/8 hrsz (tervezett zöldterület, természetben szántóterület) 

Tervezett módosítás: 
A Pap Gábor utca sarkán lévő korábban tervezett zöldterület és gazdasági terület „helyet 
cserél” (7-8.sz. változások). 
Az Újtelep utca és Hétvezér utca csomópontjában az autóbusz váró területén az 51/1 hrsz-ú 
közútterület közkertre módosul (17.sz. változás). 
A 422 hrsz-ú telken lévő belterületi véderdő övezetben lévő gyepes területek közkertté 
minősülnek (30. sz. módosítás). 
20-25 hrsz-on az új lakótelkek mellett új közkert jön létre a falusias lakóterület övezetében 
(3.sz. módosítás).; 

 
Sport terület (Zsp) 
A település nagykiterjedésű zöldfelülettel rendelkező sportolási célú területe. 
A Sédhez, a malomhoz és a mellette kijelölt kemping területhez kapcsolódó zöldterület (94 
hrsz.). A Zsp terület a tervben nem módosul. 

 
 
2.2.2.3. Erdőterületek 

Erdőnek a meghatározott fa- és cserjefajokból álló, valamint a társult élőlényekből kialakult 
életközösséget tekintjük.  

Területfelhasználás szempontjából erdőterületnek az erdő által elfoglalt, legalább 20m széles 
és legkevesebb 5000m2 nagyságú földterületet értjük, amely a talajt  legalább 50%-os 
mértékben fedi. 

Az erdő, az erdei életközösség alapvető fontosságú az élővilág megőrzése, az emberi 
környezet minősége és a gazdaság szempontjából. Kiemelten hozzájárul a táj kedvező 
esztétikai arculatához, a klímaváltozás hatásainak csökkentéséhez, a biológiai sokféleség 
megőrzéséhez, a környezeti állapot javulásához, a termőtalaj, a mezőgazdasági területek 
védelméhez, a tiszta ivóvíz biztosításához, az egészséges élelmiszerek előállításához. Emellett 
pszichológiai hatásai révén az emberi egészség megőrzésében is szerepet játszik. 

 

Védelmi erdők (Ev) 

Védelmi erdőterületek közé tartoznak azok a különleges kezelést igénylő erdők, ahol az 
erdőgazdálkodás gazdasági funkciója nem, vagy csak korlátozott mértékben érvényesül. A 
védelmi rendeltetésű erdők természetvédelmi, talajvédelmi, vízvédelmi, tájképvédelmi, 
településvédelmi, örökségvédelmi, Natura2000, erdészeti, génrezervátum, stb. 
Tervezett védelmi erdők: 
Vilonya külterületét érintően a terv túlnyomó többségében új védelmi célú erdőterületek 
kijelölését eredményezi. Ezek egy része a korábban rekultiválásra került bányaterületek 
átminősítésével, másrészt az üzemtervezett erdőknek való kötelező megfelelés miatt a 087-
es hrsz-ú telek beerdősödött területeinek átminősítésével jön létre. Harmadrészt az új 
lakóterületi fejlesztések körüli véderdők kijelölésével jön létre.  
A magterületbe, Natura2000 területbe nem tartozó véderdőket talajvédelmi, 
településvédelmi, vízvédelmi, mezővédelmi szempontok figyelembe vételével határoztuk 
meg. 
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Gazdasági erdők (Eg) 

Gazdasági rendeltetésű erdőbe elsősorban a faanyagtermelést szolgáló erdők tartoznak. 

Tervezett gazdasági erdők: 

Vilonyán a település belterületétől északkeleti irányban a korábbi beépítésre szánt 
sportterület megszűntetésével jelöl ki új gazdasági erdőterületet a cca. 0,9 hektár 
kiterjedésben, illetve 097/1 hrsz-ú telek kis részén tévesen kijelölt vasúti közlekedési terület 
övezetének átminősítésével hoz létre. 

 

Közjóléti erdő (Ek) 

Közjóléti erdőterületek a belterülettől északkeletre, a Sukori-hegy délkeleti oldalán fekvő 
erdő, melyeken – a természetvédelmi célok figyelembe vétele mellett – a turizmussal és a 
rekreációval kapcsolatos építmények elhelyezhetők.  
A terv új közjóléti erdő kijelölését a meglévő védelmi célú erdő átminősítésével éri el 1 ha 
kiterjedésben. 
 

2.2.2.4. Mezőgazdasági területek 

A mezőgazdasági terület árutermelésre szánt területfelhasználási egység, ahol a 
mezőgazdasági tevékenységgel (növénytermesztés, állattenyésztés, halászat) és kiegészítő 
tevékenységekkel – pl. termékfeldolgozás, árusítás – összefüggő építmények helyezhetők el. 
A településszerkezeti terven általános mezőgazdasági terület - szántó, általános 
mezőgazdasági terület - gyep, valamint kertes mezőgazdasági terület területfelhasználási 
egységként kerültek felosztásra. 

 
 
Általános mezőgazdasági terület 
 
Általános mezőgazdasági terület – szántó (Má-sz) 
A kedvező adottságú, hagyományosan szántóföldi növénytermesztéssel hasznosított terület. 
Vilonyán jellemzően nagytáblás, monokultúrás szántóföldi művelés a jellemző. Hatalmas 
összefüggő szántóterületeket a Településszerkezeti terv a közigazgatási terület déli felében, a 
7202 j. úttól délre jelöl ki, valamint az úttól északi irányban a természetvédelmi területekkel 
érintett telkekig jelöl ki. 
A Helyi Építési Szabályzat a növénytermesztéssel és állattenyésztéssel összefüggő 
tevékenységeket, illetve ezekhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységekkel – pl. 
termékfeldolgozás, tárolás, árusítás kapcsolatos épületek, építmények elhelyezését teszik 
lehetővé. 
A terv új szántóterületeket a korábban beépítésre szánt különleges sportterületek 
megszűntetésével hoz létre.  
 
Általános mezőgazdasági terület – gyepterület (Má-gy) 
A természetvédelmi övezettel érintett területeken a kedvező tájképi és természeti 
adottságok fenntartásának érdekében a Településszerkezeti terv gyepként hasznosítandó 
nagytáblás, nagy kiterjedésű területeket jelöl ki. 
A gyepterületeken az állattartás fejlesztése, valamint a tájképi, ökológiai adottságok 
megőrzése, a legeltető területhasznosítás mindenképp megőrzendő, fejlesztendő. A Helyi 
Építési Szabályzat gondoskodik arról, hogy az övezetben épület nem, csak a hagyományos 
extenzív állattartás építményei legyenek elhelyezhetők. 
 
A terv új mezőgazdasági terület – gyepterületet nem hoz létre, azonban a korábban általános 
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mezőgazdasági terület övezetébe sorolt területek övezeti besorolásának módosításával és az 
építési szabályozás szigorításával gondoskodik a megfelelő tájképvédelmi és 
természetvédelmi érdekek érvényesítéséről. 
 
Kertes mezőgazdasági terület (Mk) 

Vegyes hasznosítású, önálló tájszerkezeti egységet alkotó területfelhasználási egység, ahol 
jellemzően hobbi, illetve kiegészítő tevékenységként szőlő, gyümölcs, kertművelés folyik. 
Sajátossága ezen területfelhasználási egységnek a felaprózódott telekszerkezet, a változó 
minőségű, többfunkciós beépítés. A telkek összeszántása és a korábbi diverz hasznosítás 
felhagyása és a megindult cserjésedés. Szerencsés helyzet, hogy a területek nem épültek be 
sűrűn. 

Vilonyán három nagyobb egységben jelennek meg kertes mezőgazdasági területek: A 
belterülettől nyugatra a Séd-Malomcsatorna és a Veszprémi-Séd közötti területen, a 
belterülettél északkeletre a Sukori-hegy lejtőin, illetve harmadikként a Keleti-hegy déli 
oldalán a 048-as hrsz-ú út mellett.   

Új kertes mezőgazdasági területet a terv nem jelöl ki. 

 
 
2.2.2.5. Vízgazdálkodási területek 

Vízgazdálkodási terület a folyó- és állóvíz medrek és parti sávjuk, a közcélú nyílt csatornák 
medre és parti sávjuk, a vízbázisok területe, a hullámtér és az árvédelmi töltések területe. 
Vízgazdálkodási területen építményt elhelyezni a vonatkozó jogszabályok szerint lehet.  
 
Vízfelületek 
A település területén lévő vízfolyások, állóvizek, árkok medre vízgazdálkodási terület 
területfelhasználási egységbe tartozik.  
 
Vízkivételi helyek: 
Ide tartoznak a településen található vízműterületek: 

- Királyszentistván 1.sz. vízmű kút: 0108/1 hrsz. 
- víztározó medence: 09 hrsz. 
- víztározó medence: 90 hrsz. 

 

 

2.2.2.7. Különleges beépítésre nem szánt területek 

A különleges beépítésre nem szánt terület olyan nagykiterjedésű funkciók elhelyezésére 
szolgál, amelyek beépítettsége az 5 %-ot nem haladja meg. 
 
Különleges beépítésre nem szánt rekultiválandó bánya terület (Kb-Re) 
Azon terület sorolható ide, amely területen engedéllyel ásványi anyag kitermelése végezhető.  
A belterülettől északkeletre, a Keleti-hegy oldalában erdőkkel és gyepes területekkel 
körbevett területen a 054/4 és kis mértékben a 054/3 hrsz-on kiterjedt külszíni 
dolomitbányászat folyik. Az ásvány vagyon kitermelés a helyszínelés tapasztalatai szerint a 
jövőben tovább folytatódik, mert a bányászat jelenleg a bányászati tevékenységgel igénybe 
vehető területnek a felét érte el. 
A környező erdőterületek a Nemzeti Ökológiai Hálózat legértékesebb magterület övezetébe 
tartoznak, valamint Natura 2000-es területnek minősülnek. 
 
 
 



49/15 

 

Különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrás területe (Kb-N) 
A terület nagy kiterjedésű napelemes kiserőművek elhelyezésére szolgáló terület, amely 
jellemzően nyírt gyeppel borított területeket foglal magában.  

A 091/7 hrsz-ú külterületi telek belterülethez közel eső 2,1 hektáros kiterjedésű része tartozik 
a különleges beépítésre nem szánt sportterület felhasználásba, amelyet a település 
belterületétől és a 7202 j. úttól véderdő választ el. 
 
Különleges beépítésre nem szánt parkolóterület (Kb-P) 
A terület nagy kiterjedésű, művelésből kivont, elsősorban mezőgazdasági munkagépek, teher- 
és személyszállító gépjárművek parkolására szolgáló terület.  

A 027/18-20 hrsz-ú telkek nyugati oldalának telekalakításával létrejövő  ha kiterjedésű 
területen vízáteresztő, szórt burkolattal, stabilizált gyepes utakkal kialakított parkolófelületek 
és rendszeresen karbantartott zöldfelületek jönnek létre. A szabályozási terv és a Helyi Építési 
Szabályzat 10 méteres beültetési kötelezettséggel gondoskodik a megfelelő tájbaillesztésről. 

 
 

2.3. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
 
TÁJRENDEZÉS 
 
A tájrendezési fejezethez tartozó, tájhasználatokat leíró munkarészeket ld. 2.2.2. fejezetben. 

 
TERMÉSZETVÉDELEM – ORSZÁGOS VÉDELEM 
 
Védett természeti területek 

Vilonya közigazgatási területén országos vagy helyi védett, vagy védelemre tervezett 
természeti terület nem található. Azaz a közigazgatási területen nincs kijelölve a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park védett természeti területe, nem érinti tájvédelmi körzet határa, sem 
természetvédelmi terület. 
 

Ex-lege védett értékek 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdés alapján országos, „ex 
lege” védelem alatt állnak többek közt a források, lápok, földvárak, földtani alapszelvények, 
illetve kaptárkövek.  

Vilonya közigazgatási területen ex lege védett értékek nem találhatók. 
 

Nemzeti Ökológiai Hálózat övezetei 

A NÖH három elemből, a kiemelten védendő természetes állapotú magterületből, a 
magterületeket összekötő folyamatos, illetve néhol megszakadó ökológiai folyosókból, 
valamint a magterületeket körülvevő, jellemzően természetközeli élőhelyekből álló 
pufferterületekből áll össze. 
A magterületek olyan élőhely-együttesek, amelyekben a külső és belső környezeti feltételek 
révén a természetes folyamatok érvényesülnek, s így biztosítható a természetes 
életközösségek fennmaradása. A magterületeknek és az őket összekötő zöldfolyosók 
hálózatának, az ökológiai hálózatnak kiemelt jelentőségük van az élőhelyek folytonosságának 
biztosításában.  
Az OTrT országos ökológiai hálózatba sorolja:  
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- Vilonya közigazgatási területének északi felét nyugaton a 7202 j. út vonalát a Sukori 
hegy déli lejtőin és a régi gyümölcsöskerteken át a dolomitbányával összekötő 
képzeletbeli vonaltól északi irányba,  

- valamint a Veszprémi-Séd környezetét.  
 
Magterület: 

- a Sukori-hegy és a Külső-hegy erdőterületek levő erdőterületek, 
- közigazgatási terület északi sarkában fekvő „Kőkapu-hegy” erdőterületei 

Ökológiai folyosó: 
-  A Veszprémi-Séd patak mentén húzódó természetközeli területek a pataktól 50-100 

méterre húzódó sávban  
Puffer terület 

- a Sukori- és a Külső-hegyen található kertes művelésű területek 
- a Sukori-hegytől északra húzódó völgyalji szántóterületek 

 
Magterület és ökológiai folyosó területén a Településszerkezeti terv új beépítésre szánt 
területet nem jelölt ki. A meglévő különleges beépítésre szánt sportterületeket, illetve a (z 
időközben rekultivált) bányaterületeket a természetvédelmi érdekek elsőbbségét biztosító 
védelmi célú erdőterület, illetve általános mezőgazdasági terület – gyep övezetbe sorolta. 
A magterületen levő erdőterületek üzemtervi elsődleges rendeltetés szerinti besorolása 
néhány kisebb erdőtag esetében figyelmen kívül hagyja az erdőterületek magterületen 
betöltendő szerepkörét. Indokolt e területek átsorolása védelmi (védett) rendeltetésű 
erdőterületbe. 
 
A településrendezési tervben a területrendezési tervekkel összhangban ábrázoltuk a Nemzeti 
Ökológiai Hálózat területeit. Azok védelméről a HÉSZ gondoskodik. 
 
Védelemre tervezett természeti területek: 
Vilonyán nem található védelemre tervezett természeti terület.  
 
 
TERMÉSZETVÉDELEM – NEMZETKÖZI VÉDELEM 
 
Natura 2000-es területek 
A Natura 2000-es területek az Európai közösségi jelentőségű természetes élőhely típusok 
összefüggő ökológiai hálózata, amely Európa 17%-át, Magyarország 21%-át érinti. A cél a 
természetes élőhely típusok, a közösségi jelentőségű állat- és növényfajok védelmén 
keresztül a biológiai sokféleség megóvása, a kedvező természetvédelmi állapot fenntartása, 
helyreállítása. A Natura 2000-es területek a 79/409/EGK madárvédelmi irányelv, és a 
92/43/EGK élőhely-védelmi irányelv alapján kerültek kijelölésre. 
A madárvédelmi irányelv célja a természetes módon előforduló madárfajok védelme. Az 
élőhely-védelmi irányelv szerint kijelölt kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek fő 
célkitűzése a biológiai sokféleség megóvása, a fajok és élőhely-típusok hosszú távú 
fennmaradásának biztosítása. 
 
Vilonya közigazgatási területén található a Hajmáskéri Törökcsapás (HUBF 20023) Natura 
2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési (SCI) terület. Az érintett ingatlanok felsorolása 
a következő (14/2010. (V.11.) KvVM rendelet): 
 
041/5, 054/1, 054/3, 054/4, 055, 060, 061, 062, 063/1, 063/2, 064/1, 064/2, 065, 066, 067, 
070, 072/1, 072/2, 072/4, 072/5, 072/6, 072/7, 072/8, 072/9, 072/10, 073, 074/1, 074/2, 075, 
076, 077, 078, 079/1, 079/2, 080, 083/5, 084/1, 084/2, 084/3, 084/4, 085, 086/1, 086/2, 
086/3, 086/4, 086/5, 086/6, 086/7, 086/8, 086/9, 086/10, 089/1, 089/2, 089/3, 091/2, 092, 
094, 098, 099 hrsz. 
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A Hajmáskéri Törökcsapás Natura 2000 terület kijelölésének célja a területen előforduló 
szubpannon sztyeppék, szubkontinentális peripannon cserjés, pannon sziklagyepes és a 
kiemelt jelentőségű pannon molyhos tölgyes élőhelyek, a sík- és dombvidéki kaszálórétek 
társulások valamint a hozzájuk kötődő fajkészlet minél nagyobb változatosságú megőrzése. 
A Natura 2000 terület egy nagy területi egységben helyezkedik el a közigazgatási terület 
északi felében, a település teljes területének 1/3-án. A Sukori-hegy és a Külső-hegy legelőkkel 
és erdőkkel borított oldalait foglalja magába délen a mezőgazdasági üzemi területek, illetve a 
kertes művelésű területek határáig, illetve északon a Rét-szél és a Koldus-földek közötti 
völgyvonulatig  
 
A közösségi élőhelyek és a védett fajok védelme érdekében: 

A területen meg kell akadályozni az adventív fásszárú növények (akác, bálványfa) 
terjedését, az értékes gyepes területek elcserjésedését, 

A völgyperemi részeken célszerű lenne olyan szegélyek kialakítása, amelyek révén a 
környező szántó területekről a vegyszerbemosódás megakadályozható. 

Meg kell oldani a területről a quadozás és terepmotorozás kitiltását. A Natura 2000 
területeken területhasználati korlátozások érvényesek, mely korlátozásokat az 
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 
275/2004. (X.8.) Korm. rendelet és a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának 
földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X.18.) Korm. rendelet tartalmazza. 

 

 
TERMÉSZETVÉDELEM - TÁJKÉPVÉDELEM 
 
Egyedi tájértékek 
A közigazgatási területen található egyedi tájértékek nem kerültek hivatalos nyilvántartásba a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park egyedi tájérték kataszterében. A Budapesti Szent István 
Egyetem Tájépítészeti Karán készült és ott nyilvántartott tájérték kataszter (TÉKA) 
adatbázisában feltárt tájértékek között 11 egyedi tájértéket találni. Ezek között számos 
tájérték a szőlőskertekben található pinceépület közül kerül ki, illetve a mezőgazdasággal és a 
vallási élettel kapcsolatos értékek vannak felsorolva. Az egyedi tájértékek megtartása a 
település lakóinak közös érdeke, ahogy a tájértékek közösségi felmérése, az értékek 
tudatosítása és megőrzése is fontos feladat. 

  

Megnevezés Típus Darabszám 

Külterületi pince Agrártörténeti érték 5 db 

Gémeskút Agrártörténeti érték 1 db 

Kereszt Szakrális alkotás 1 db 

Református templom Szakrális építmény 1 db 

Református lelkészlak Szakrális építmény 1 db 

Római kori épület Mindennapi élettel kapcsolatos építmény 1 db 

Építőipari nagyüzem Ipartörténeti emlék 1 db 

 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 
Vilonya közigazgatási területén tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek az 
alábbi térségek, összesen 694.2 hektárnyi területen: 

- a Hajmáskéri Törökcsapás Natura 2000 terület által érintett területek 
- az ettől délre húzódó, a Sukori- és a Külső-hegy déli lejtőit is magába foglaló, jó 
látványkapcsolatokkal rendelkező kertes művelésű területeket és szántóterületeket 
- a Sukori-hegy és a Kőkapu közötti völgy keleti felét. 

A tájképvédelmi szempontok részben biztosíthatók a korlátozott funkciójú mezőgazdasági 
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területre és a védelmi rendeltetésű erdőterületekre vonatkozó előírások (épületek 
elhelyezése, kialakítása) betartásával. Az erdőterületeken a honos növények telepítésére 
vonatkozó elvárásnak az erdészeti üzemtervezés során szükséges lenne érvényt szerezni. 
 
A tájképvédelmi szempontok érvényesülését nagy mértékben akadályozza a területen 
található dolomitbánya működése. 

2.4. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 
 
A zöldfelületi rendszer a település rendszeresen növényzettel fedett és biológiailag aktív 
területeinek organikus rendszere. 
Egy település zöldfelületi rendszere több elemből áll össze. Vilonya esetében elmondható, 
hogy a zöldfelületek zömét a szántóföldi hasznosítás által érintett területek alkotják, amelyek 
a szőlő-, gyümölcs-, kertes mezőgazdasági művelésű területekkel együtt a település 
közigazgatási területének cca. 52%-át teszi ki. A település erdősültsége az országos és a 
megyei átlag alatt van, 20%-os szinten áll, ami településökológiai és természetvédelmi 
szempontból kedvező, de nem kiemelkedő állapot. Pozitív jelenség, hogy a harmadik 
legnagyobb kiterjedéssel (17%-os részesedési arányban) maradtak fenn gyepterületek, ami 
elsősorban az előbb említett erdőterületekkel együtt a hegyoldalakat borítják és 
Ez utóbbi területeken egyre több a felhagyott gyümölcsös és legelő terület ahol megindult a 
szukcesszió folyamata és természetközeli állapotok- gyepes, bozótos, erdősödő területek – a 
jellemzőek. 
A nagy kiterjedésű és főleg összefüggő erdőségek, a jelentős fás növényzettel rendelkező 
patakvölgyek – Séd-Sárvízi-Malomcsatorna és Veszprémi-Séd-patak völgye – kondicionáló 
szempontból, a levegőminőség megőrzése szempontjából fontosak.  
Vilonyán nem jellemző, hogy a zártkertes területeken a hétvégi házak erdőben állna, ahogy a 
település nagy részén a házi kertekben sem jellemző már nagy arányban a gyümölcs, szőlő, 
díszkerti hasznosítás. A Séd-Malomárok menti hosszú és kiterjedt zöldterületeket (és a Pap 
Gábor irodalmi szoborparkot) is figyelembe véve elmondható, hogy Vilonya belterületén az 
átlagnál valamivel nagyobb a zöldfelületi ellátottság. 
Összességében megállapítható hogy Vilonya területén a levegő minősége kiváló és a jelenlegi 
biológiai aktivitásérték is magasnak tekinthető.  
Ez utóbbi kapcsán azonban meg kell jegyezni, hogy a magas biológiai aktivitás érték a 
rendezési tervek korábbi módosításában szereplő nagy arányú tervezett erdőgazdasági 
területeknek köszönhető, amelyek a tervekkel ellentétben a mai napig megmaradtak 
szántóföldi hasznosításban. 
 
A település sűrű, halmazos szerkezetéből, a hagyományosan falusias, mezőgazdasági 
jellegéből adódóan következik az is, hogy hagyományos közpark, közkert jellegű terület kevés 
van a településen. A Séd-Sárvízi-Malomcsatorna mentén kialakított nagy kiterjedésű Pap 
Gábor irodalmi szoborpark és a sportpályák jelentik a gondozott, közpark jellegű 
zöldfelületet. A hatályos rendezési tervben szereplő közkert jelű területek közül elsősorban a 
Kossuth Lajos és Hétvezér utca kereszteződésében lévő Platán park jelenik meg valódi 
közcélú kertként.  
Alapvető gond, hogy a meglévő nagy kiterjedésű zöldfelületek a település szélén 
helyezkednek el, így nehezebben elérhetőek a lakosok számára. 
A konfliktus feloldására a jelenlegi terv négy új közkert kialakítását javasolja, többek között az 
általános iskola melletti nagy lakóterületi tömb belsejének feltárásával, a Zichy-kastély 
melletti területek közkertté minősítésével, az Újtelep utca és Hétvezér utca csomópontjában 
az autóbusz váró területének, valamint a Pap Gábor utca sarkán lévő tervezett zöldterülettel 
az új lakóterületi fejlesztés központjában is új közkert létrehozásával 
 
Az elmondottak igazolják, hogy Vilonya belterületén kondicionálás szempontjából nincs 
jelentős igény zöldfelületekre, a meglévő zöldfelületi rendszer, a település mellett húzódó 
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Séd-Sárvízi-Malomcsatorna parti növényzete és a patak mentén húzódó széles kertségek és 
parkok . A zöldfelületek elsődleges rendeltetése ilyen kedvező ökológiai adottságú 
településen a funkcionális – pihenés. játék – illetve a díszítő rendeltetés.  
 
A zöldfelületi rendszer fontos elemei a település belterületén lévő, vagy a belterületi 
határhoz közel elhelyezkedő kertségek, zöldséges és gyümölcsös kertek. Ezek nagy részét a 
többi meglévő zöldfelülethez hasonlóan megőrzésre javasolja az új településrendezési terv. A 
zöldfelületi rendszer meglévő értékeit azért is fontos megőrizni, mert Vilonya – mint 
üdülőtelepülés – vonzereje, tájképi megjelenése, jó levegője csak akkor marad meg, ha a 
tájképet, jó levegőt szolgáltató zöldfelületek is megmaradnak. 
Az új településrendezési terv a magasabb rendű jogszabályoknak megfelelően a zöldfelületi 
értékek fennmaradását elősegítik. 
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2.5. AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 
Régészeti lelőhelyek 
 

azonosító 
lelőhely-

szám 
név védelem hrsz 

EOV Y 
koord. 

EOV X 
koord. 

9808 1 
Református 
templom 

szakmai 
300, 304, 301, 333, 305, 306, 332, 
331, 309, 308, 307, 303, 302, 299, 
405, 338, 339, 340 

575021 196566 

9809 2 Belterület szakmai 

302, 297, 335/2, 300, 299, 335/1, 
298, 301, 344, 352/2, 343, 337, 
340, 339, 334, 333, 
313, 312, 311, 306, 310, 332, 309, 
307, 308, 331, 314, 315, 305, 304, 
303, 295/2, 405, 
338, 342/2, 342/1, 345, 352/1 

575013 196606 

9810 3 Homokgödör szakmai 098, 099, 0101 574438 197578 

9811 4 Temető földe szakmai 097/1, 097/2 574791 197068 

9812 5 
Széles-csapás-
dűlő 

szakmai 
027/3, 026/1, 029/8, 023/3, 
029/5, 028, 027/4 

576053 195934 

9813 6 
Felsőmajortól 
ÉNy-ra 

szakmai 
Vilonya: 021/3, 021/4 (Papkeszi: 
05/7, 05/9, 05/10, 06) 

576413 195144 

 
 
 
 
Műemlékek és műemléki környezetük 
 

törzsszám azonosító cím név védelem hrsz 

5606 26154  
Ref. paplak ex-lege 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

303, 305, 332, 333, 338, 
339, 405, 89/2, 156, 157, 
158 

5605 26153  
Ref.templom ex-lege 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

300, 301, 304, 305, 306, 
307, 308, 309, 310, 331, 
333, 338, 
339, 340, 405 

5605 10726 Kossuth u. Ref.templom Műemlék 332 

5606 10727 
Kossuth u. 
47. 

Ref. paplak Műemlék 304 
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2.6. KÖZLEKEDÉS 
 
A közlekedési és közmű elhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a 
közterületi gépjármű várakozóhelyek, járdák, és gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési 
rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, vízi közlekedés, valamint a 
közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál. 
 

Közúti közlekedés 
Vilonya közvetlen térségét érintő országos és megyei közlekedési fejlesztési tervekben 
szerepel a nyugat-kelet irányú M8 gyorsforgalmi út megvalósítása, mely Szolnoknál az M4-es 
autópályát fogja a főváros elkerülésével összekötni Szentgotthárdnál az S7-es osztrák 
autópályával. Ennek megvalósítása részben a jelenlegi 710 sz. út felfejlesztésével tervezett. 
Tervezett főúthálózati elem a 82 számú út átkötés a 8. sz. főútra 2x1 sáv keresztmetszettel, 
mely a 8 sz. főút - 72 sz. főút csomópontban kapcsolódik a térség főúthálózatához. 
Az OTRT mellékút fejlesztéseket tartalmaz a szomszédos Berhida település közigazgatási 
területén, a 7202 j. és 7207 j. út belterületet elkerülő szakaszainak kialakításával. 
Vilonya térségében a mellékúthálózaton fenntartás jellegű beavatkozások, rekonstrukciók 
szükségesek.  
A település belterületén célszerű a jelenleg burkolatlan földutak szilárd burkolattal történő 
kialakítása. 
A településen javasolt a belterületen a forgalomtechnikai kialakítás és a csomópontok 
kialakításának és jelzésrendszerének felülvizsgálata. 
A közterületeken a szabályozási tervlap szerinti telekhatár korrekciók javasoltak. 
A 8,0 m-nél kisebb szabályozási szélességű közterületeken egyirányú fogalmi rend kialakítása 
javasolt. 
 
Vasúti közlekedés 
Az Országos Területrendezési terv szerint a települést érintő 27-es számú Lepsény-Veszprém 
vasútvonal összekötése tervezett Balatonfűzfő térségében a 29-es számú Székesfehérvár–
Tapolca-vasútvonallal. 
Megvizsgálandó a 27-es vonal a személyszállításba történő bevonásának lehetősége. 
 
Légi közlekedés 
Vilonya környezetében célszerű lenne a volt Veszprém-Szentkirályszabadja repülőtér 
hasznosítási lehetőségének vizsgálata.  
 
Közösségi közlekedés 
A tömegközlekedés fejlesztését javasolt a forgalmi igényekhez igazítani. Javasolt továbbá a 
buszmegállóknál a megfelelő peron és esővédett várakozóhely kialakítása, mely során 
településképhez illeszkedő kialakításával hozzájárulhat a település további fejlődéséhez.  
Amennyiben a 27-es vasútvonal újra bekapcsolódik a személyszállításba, akkor célszerű a 
vasútmegállónál új autóbusz buszmegálló kialakítása. 
 
Kerékpáros közlekedés 
Vilonya közvetlen térségében a Veszprém Megyei Területrendezési terv térségi jelentőségű 
kerékpárút fejlesztést tartalmaz Várpalota-Pétfürdő-Berhida-Papkeszi Balatonfűzfő vonalon. 
Ez a tervezett kerékpáros létesítmény a 7215 j. út mentén a település keleti közigazgatási 
határán halad. 
Helyi jelentőségű kerékpáros kapcsolat kialakítása javasolt Vilonya település bekötése 
érdekében a 7202 j. út vonalában Berhida felöl.  
Királyszentistván és Vilonya összekötése is célszerű kerékpárforgalmi létesítménnyel.  
A települést érintő állami közutak forgalma alacsonynak mondható, kerékpározásra is 
alkalmas. A település belterületi útjainak forgalma minimális, az utak kerékpározásra 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szolnok
https://hu.wikipedia.org/wiki/M4-es_aut%C3%B3p%C3%A1lya_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/M4-es_aut%C3%B3p%C3%A1lya_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentgotth%C3%A1rd
https://hu.wikipedia.org/wiki/S7-es_aut%C3%B3%C3%BAt_(Ausztria)
https://hu.wikipedia.org/wiki/S7-es_aut%C3%B3%C3%BAt_(Ausztria)
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beavatkozás nélkül is megfelelőek. 
A település kerékpáros turizmusának élénkítését is elősegítheti a kijelölt országos és térségi 
jelentőségű kerékpárút hálózathoz történő bekötés, amelyen akár a Balatoni kerékpáros 
turizmus egyik célállomásává is válhat a település.  
Kerékpártárolók elhelyezése javasolt az intézményeknél és a forgalomvonzó funkciójú 
ingatlanoknál. 
Amennyiben a 27-es vasútvonal újra bekapcsolódik a személyszállításba, akkor célszerű a 
megállóhelyen kerékpártároló kialakítása. 
 
Gyalogos közlekedés 
Gyalogos-kerékpáros út kialakítása javasolt az Általános iskola előtt a Papkeszi út és az 
Újtelep utca összekötésével. A belterületen javasolt a gyalogosok és kerékpáros forgalmat 
elősegítő biztonságos közúti keresztmetszet és forgalomtechnika kialakítása. Javasolt a 
gyalogos utak szilárd burkolattal és megfelelő keresztmetszettel történő kiépítése, továbbá a 
hiányzó járdakapcsolatok kialakítása. A 7202 j. úton gyalogos átkelők kijelölése javasolt, 
különösen az autóbusz megállóhelyeknél. 
 
Parkolás 
Javasolt a településen a parkolóhelyek számának felülvizsgálata különös tekintettel az 
intézményeknél, szolgáltató létesítményeknél. A tervezett új funkcióknál a megfelelő 
parkolószámot biztosítani szükséges. 
 
 

2.7. KÖZMŰELLÁTÁS 

 
A megalapozó vizsgálatok alapján az elmúlt években a lakásállomány stagnálása volt 
megfigyelhető, jelentős lakásállomány bővülés középtávon nem várható. A tervezett 
fejlesztések elsősorban a meglévő területek rendezésére, minőségi javulásra, a komfort‐szint 
emelésére összpontosulnak. Közműellátás tekintetében a rendezési tervek módosításai 
összességében számottevő közműigény-növekményt nem keletkeztetnek, a 
területfelhasználások változásai a fogyasztói terhelési súlypontokat módosítják..  
 
Vízellátás 
A település ivóvízhálózata kiépítettnek tekinthető. Minőségi javulást az egyes ágvégek 
gerincvezetékhez történő csatlakoztatása jelenthetne. Az így kialakuló körvezetékes 
hálózatban a pangóvizek előfordulása minimális, továbbá a kétoldali megtáplálásnak 
köszönhetően az oltóvíz mennyisége is növelhető, ugyan azon a tűzcsapon, amely korábban 
csak ágvezetéken üzemelt. 
 
Csapadékvíz‐elvezetés 
A klimatikus változások miatt egyre sűrűbben lehet számítani rövid idejű, nagy intenzitású 
csapadékokra. A vízelvezető rendszert fel kell készíteni az ilyen jellegű csapadékvizek 
fogadására is. A nyílt árkok esetében fontos, hogy a meder, és kiváltképp a mederfenék 
karbantartott legyen. Ahol a beépítettség lehetővé teszi, és a meder kapacitása indokolja, ott 
a meder nyomvonalon belül közbenső tározó, csillapító műtárgy létesítésével a vízhozam 
kiegyenlítetté tehető. 
 
Szennyvíz-elvezetés 
A fogyasztóknál keletkező szennyvizek elvezetése a kiépült gravitációs üzemű 
szennyvízcsatorna-hálózat által megoldottnak tekinthető. 
A szennyvízátemelőknél a kedvezőtlen szaghatás elkerülése érdekében aktív vagy passzív 
biofiltert kell üzembe helyezni. 
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Villamosenergia-ellátás 
Vilonya településen lévő KÖF/KIF transzformátor állomások normál üzemviteli ellátása Litér 
alállomás 22 kV-os 12‐es celláiból történik. 
 

Üzemeltető 
Üzem 

Állomás 
száma 

Állomás 
neve 

Kategória 
Állomás Típus Állomás Tulajdonos Kivezetés 

Székesfehérvár 28745 
Séd parti 
Lakópark, 
Fő út mell. 

Beton áttört 
egytörzsű 

OTR AF 
2200/20 

E.ON LITR220012 

Székesfehérvár 27491 Vízmű 
Rácsos 
acéloszlopos 
egytörzsű 

VOTR 20/125 
nem hálózati 
engedélyes 
tulajdon 

LITR220012 

Székesfehérvár 28637 
Vilonya 
Község 

Beton áttört 
egytörzsű 

OTR 20/400 E.ON LITR220012 

Székesfehérvár 28638 Kossuth u. 
Beton áttört 
egytörzsű 

OTR 20/125 E.ON LITR220012 

Transzformátorállomások a településen (forrás: E.ON, 2018) 
 
A település villamosenergia-ellátása az igényeknek megfelelően kiépült, az ellátás biztosított, 
a hálózati rekonstrukciókat a szolgáltató ütemezetten végzi. Új igény esetén kapacitásbővítés 
a szolgáltatónál kezdeményezhető. 
A Pap Gábor utca végén 20 kV-os légvezetékes hálózat üzemel, a Köu területfelhasználás 
Gksz-be történő átsorolása miatt a 20 kV-os légvezetéket és tartószerkezetét közterületre 
kiváltani javasolt. Lehetséges oszlopáthelyezés, de javasolt a légvezetékes középfeszültségű 
hálózat földkábeles átépítésé a település belterületét érintően. 
A település nyugti részén, a Hétvezér utca déli oldalán kialakítandó gazdasági terület 
beépíthetőségét korlátozza a területet keresztülszelő 20 kV-os légvezetékes hálózat, 
amelynek közterületre történő földkábeles kiváltása javasolt. A gazdasági területen 
megjelenő többlet energiaigény fedezésére új 20/0,4 kV-os transzformátor elhelyezése válhat 
szükségessé, amelyről a felfutó fogyasztói igények kielégíthetővé válnak. 
 
 
Villamosenergia-hálózatok védőtávolsága 
A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 
szóló rendelkezéseket, köztük a biztonsági övezet terjedelmét és a biztonsági övezetben 
végezhető tevékenységeket a 2/2013. (I.22.) NGM rendelet szabályozza. 
A településen üzemelő 400 kV-os légvezetékes átviteli hálózat biztonsági övezete a vezeték 
mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra 
merőlegesen mért 28 m távolságra lévő függőleges síkokig terjed. Ez a gyakorlatban – a 
tartószerkezetekre figyelemmel – mintegy 80 m széles sávot jelent, ahol az építési 
tevékenység csak korlátozottan, az üzemeltető jóváhagyásával végezhető. 
A 120 kV-os főelosztóhálózat biztonsági övezete fenti NGM rendelet alapján a vezeték 
mindkét oldalán a szélső nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra 
merőlegesen mért 13 méter távolságokra lévő függőleges síkokig terjed. 
A településen üzemelő 20 kV-os légvezetékes középfeszültségű hálózat biztonsági övezete a 
vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és 
nyomvonalukra merőlegesen mért 5 m távolságra lévő függőleges síkokig terjed. 
A biztonsági övezetben építési korlátozás van érvényben, a korlátozásokat és tiltásokat fenti 
NGM rendelet szabályozza.  
 
 
 
Gázellátás 
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A vezetékes gázhálózat a településen az igényeknek megfelelően kiépült, a hálózat szabad 
kapacitással rendelkezik. A meglévő középnyomású hálózatra igény esetén rá lehet kötni. A 
gázhálózat rekonstrukciós munkálatait az E.ON hálózati engedélyes rendszeresen végzi. 
A 286 hrsz-ú ingatlan melletti közterület átsorolásra kerül Lke területfelhasználásba, a telek 
nyugati oldalát középnyomású gázvezeték biztonsági övezete érinti. 
Jelentősebb gázigény növekmény a Bocskai utca térségében várható a kialakuló Gksz 
területfelhasználás hatására, az energiaigény a közterületen kiépült középnyomású 
gázhálózatról elégíthető ki, a középnyomású gázelosztó vezeték továbbépítésével. 
A DK-i lakóterületek és a kialakuló gazdasági terület ellátásához a Pap Gábor utcában ki kell 
építeni a középnyomású gázhálózatot DN 63 PE mérettel. 
 
 
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. 
rendelet alapján a szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték, a földgáz elosztóvezeték, 
továbbá környezetük védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, 
javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabályzatban meghatározott 
méretű biztonsági övezetet kell megállapítani, melynek terjedelmét a bányafelügyelet 
határozza meg. 
A biztonsági övezeten belül tilos: 
– az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése (kivéve más nyomvonalas 
létesítmény); 
– a tűzrakás vagy anyagok égetése; 
– a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység; 
– a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát 
veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása; 
– a robbantási tevékenység; 
– anyagok elhelyezése, tárolása; 
– az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése. 
Az elosztóvezeték tengelyétől mért 2–2 méteres, valamint az energiaellátó, a távfelügyeleti, a 
hírközlési és a korrózióvédelemi kábelek tengelyétől mért 1–1 méteres biztonsági övezet 
részben tilos 
– fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése, 
– szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése, 
– a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés, 
– a kézzel végzett régészeti feltárás és egyéb földmunka végzése, valamint 
– a tereprendezés. 
A földgáz elosztóvezeték jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, 
eltávolítása tilos.  
A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági 
övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet 
olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné. 
A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy 
megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a 
jogszabályban előírt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezettel 
érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója tűrni köteles. A megtett 
intézkedéseket és azok eredményét – a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából 
haladéktalanul – köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek. 
A települést érinti az FGSZ Földgázszállító Zrt. nyomvonalas hálózata, valamint annak 
biztonsági övezete. Az FGSZ Ősi–Veszprém DN 400-as nagynyomású gázvezetékének 
védőtávolsága 35-35 m. 
A településrendezési eszközök módosítása során új út kialakításánál az új út határvonalát oly 
módon kell meghatározni, hogy a gázipari létesítményeink biztonsági övezete és az út 
területe ne essen egybe. Két nyomvonalas létesítmény csupán keresztezheti egymást 
(79/2005. (X.11.) GKM rendelet II. fejezet 1.). Keresztezés esetén a keresztezés szögének 30 
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foknál nagyobbnak kell lennie. 
Az FGSZ gázipari létesítményeinek biztonsági övezetével érintett ingatlanokon történő 
bármilyen beruházással (pl.: kerítésépítés, fatelepítés, lakóépület tervezése, stb.) 
kapcsolatban, illetve ha a gázipari létesítményeink biztonsági övezet határainak helyszíni 
kitűzése válik szükségessé az FGSZ területileg illetékes üzeme illetékes. 
A nagyközépnyomású gázhálózat 9-9 méteres védőtávolsággal, a gázfogadó állomás R= 10 
méter sugarú kör védőtávolsággal rendelkezik. 
Az E.ON elosztóhálózatának biztonsági övezetének terjedelme középnyomás esetén 
jellemzően 4-4 méterrel veendő figyelembe (MSZ 7048-2 és -3 szerint). 
Az energiaigények teljesítésén, állagmegóváson, megelőző karbantartásokon kívül – 
jelentősebb/stratégiai beavatkozást, átépítést az E.ON Észak‐dunántúli Áramhálózati Zrt. nem 
tervez. 
 
Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás 
A környezettudatos energiagazdálkodás nagymértékben hozzájárul a klímaváltozás káros 
hatásainak enyhítéséhez. Az energiafelhasználás visszafogásával, egy részének megújulókból 
történő fedezésével – az ehhez illeszkedő alacsony hőmérsékletű fűtési technológiákkal 
kiegészítve – az üvegházhatású gázok kibocsátása csökkenthető. Helyi hasznosítás esetében a 
megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségek csak abban az esetben használhatóak ki 
hatékonyan, ha az ellátni kívánt épület  

 • új építés esetében erre energetikailag megfelelően tervezett,  

 • utólagos alternatív energiával történő energiaellátás esetében pedig az 

épület energetikai korszerűsítése, hőszigetelése, energiafelhasználás csökkentése 

megtörténik. 

A településfejlesztési koncepció törekvéseivel összhangban – a helyi adottságokat 
figyelembevétele mellett – javasolt a megújuló energiaforrásokból származó előnyöket 
kiaknázni a település energiaellátásában.  Megújulók közül elsősorban a napenergia 
hasznosítása jelent lehetőséget. Napelemek elhelyezésére intézmények tetőszerkezetén van 
lehetőség, célszerűen épületenergetikai korszerűsítéssel összekapcsolva. 
Napelemek ideális tájolása: déli tájolás 30–40˚ közötti dőlésszög, amely a gyakorlatban DK és 
DNY közötti tájolás és 20–50˚ közötti dőlésszög megfelelő (K–NY-i vonaltól északra néző 
felület nem alkalmas napelem modulok elhelyezésére). A K–NY-i kis dőlésszögű (10–25˚) 
tetők esetében az elmúlt évek általános telepítési tapasztalatai alapján, a napelemek 
fejlesztésének köszönhetően ezen tetőfelületek is hasznosíthatóak gazdaságosan 
energiatermelésre. Lapostetőkön a megfelelő tájolás kialakítható tartókonzolok 
alkalmazásával, amennyiben az statikailag megfelelő (a tartószerkezeten elhelyezett modulok 
súlya mellett a fellépő szélterhelést is figyelembe kell venni). Mindössze 10%-os részleges 
árnyékolás akár 30–50%-os teljesítménycsökkenést okozhat (fák, villanyoszlopok). A 
napelemes rendszer átlagos tervezett élettartam 20-25 év, a teljesítmény az idő 
előrehaladtával kismértékben csökken (a szilícium degradációja 0,8% alatti), a külföldi 
hosszabb távú tapasztalatok alapján a 20–25 éves tervezett élettartam végén is 80%-os 
teljesítmény felett üzemelnek. 
A napenergia közvetlen aktív hasznosítása szakaszos üzemidővel valósul meg, így ezen 
energiahasznosítása mellett is szükséges vezetékes közműhálózat kiépítése. 
Napelemek alkalmazásával villamos energia termelhető, amely akár a közvilágítási hálózat, 
akár épületek tekintetében hozzá tud járulni az energiaigény egy részének megújulókból 
történő fedezéséhez.  
Alacsony fogyasztású LED fényforrás közvilágítási/térvilágítási célú alkalmazása esetén is 
lehetőség van napelemes kiegészítésre. A rendszer működéséhez szükség villamos energia 
előállítása történhet intézményépületek tetőszerkezetén elhelyezett napelem modulokkal, 
melyek akkumulátorokat töltenek. A folyamatos éves üzem érdekében a villamosenergia-
hálózathoz történő csatlakozás ugyanakkor szükséges. 
Napkollektorok alkalmazásával hőenergia is előállítható, amely épületek fűtési rendszerében 
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és használati melegvíz előállításával tud hozzájárulni a fosszilis energiaforrások 
dominanciájának csökkentéséhez.  További lehetőség a település számára a biomassza 
hasznosítása, amely karbonsemleges megoldásként növeli a megújuló részarányt a település 
energiaellátásban. 
A hálózati engedélyes tájékoztatása szerint jelenleg sem üzemelő, sem kiígért háztartási 
méretű kiserőmű (HMKE) nem található Vilonya településen. 
A temetőtől északra eső, egybefüggő mintegy 2 ha területen lehetőség kínálkozik megújuló 
energiaforrások hasznosítására, új napelemes HMKE telepitésére. A napelempark a korábbi 
gazdasági területfelhasználás helyett beépítésre nem szánt megújuló energia termelésére 
szolgáló területfelhasználásba kerül. A hálózatra tápláláshoz a középfeszültségű hálózat a 

területen rendelkezésre áll, a csatlakozáshoz 20/0,4 kV-os transzformátor létesítése válhat 
szükségessé.  
 
Elektronikus hírközlés 
A hírközlési hálózatok bővítését, fejlesztését a szolgáltatók saját beruházásban, a piaci 
igényeknek megfelelően végzik – az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az 
elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. 
(IX.25.) NMHH rendelet figyelembevételével. 
 
Vezetékes elektronikus hírközlés 
A településen az elektronikus hírközlési létesítmények rendelkezésre állnak, biztosított a 
telefon, internet, TV szolgáltatás. Tervezett hírközlési létesítmények miatti építési 
korlátozásról nem érkezett információ. 
Folyamatban van ugyanakkor a vezetékes elektronikus hírközlési hálózatok fejlesztése a 
„Digitális Magyarország” program keretében, amelynek célja a kiépült hálózat fejlesztése, 
intézmények, gazdasági szervezetek és háztartások számára gyors internet lehetőségének 
biztosítása, ami a gyors online ügyintézési lehetőségen túl támogatja a K+F tevékenységet, 
hozzájárul a szolgáltatások javulásához és aktívan támogatja a helyi turisztikai szolgáltatások 
piac‐szerzését és meglévő partnerek megtartását. 
 
Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 
A Magyar Telekom tájékoztatása szerint tervezett vezeték nélküli telephely nincs jelenleg, a 
többi szolgáltató sem jelezte kérdésünkre fejlesztési szándékát. 
A 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet (az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és 
az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról) 24. szakaszának 
(Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének települési szakági tervezésre 
vonatkozó szabályai) a 26. § (6). bekezdéséhez igazodva a településrendezési tervekben 
lehetővé kell tenni a későbbi fejlesztések lehetőségét, új telephelyek létesítését. 
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2.8. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
A településrendezési terv készítésekor elsődleges a mozaikos tájhasználat és a meglévő 
természeti értékek és környezeti elemek védelme. 
Vilonya területén jelentős kibocsátással rendelkező ipari, gazdasági telephely nem található.  
 
 
Talajvédelem 
 
Vilonya területén a termőtalajok minősége a szántóföldi növénytermesztés szempontjából az 
átlagnál gyengébb. A termőtalajok védelme így mind mennyiségileg, mind minőségileg fontos 
szempont! 
 A szántóföldek többsége 5-7 minőségi osztályba tartozik. Az átlagnál jobb minőségű 
termőterületek összesen 204,,4 hektárt tesznek ki, ami a teljes közigazgatási terület csupán 
15%-a és a település belterülete körül összpontosul. Az adottságok ellenére igen nagy – több, 
mint 52%-os – a szántóműveléssel hasznosított terület.  
A termőföld minőségét, alkalmasságát a szántóföldi művelésre való alkalmasság mellett a 
legelő területek is jelzik, amelyek nagyobb része a 4.-7 minőségi osztályba, azaz átlagosnál 
gyengébb minőségbe tartozó termőterületeket.  A tájhasználatot értékelő vizsgálati 
fejezetben kiemeltük, hogy Vilonya ökológiai adottságai alkalmasak a gyepgazdálkodásra és a 
legeltető állattartásra. 
Ugyanígy találunk a szakhatóság adatszolgáltatása szerint elég nagy kiterjedésben kiváló 
termőhelyi minőségű erdőterületeket is. Vilonyán a Csopak és környéke Hegyközség 
hegybírói tájékoztatása szerint szőlő termőhelyi kataszteri terület nem található. Gyümölcs 
termőhelyi kataszteri terület Vilonya közigazgatási határát a NÉBIH adatszolgáltatása szerint 
nem érinti. 
 
 
A felszíni és felszín alatti vizek védelme 
 
Vilonya területén a geológiai adottságokból adódóan források nem találhatók, de a 
Bakonyból eredő Séd-Sárvízi-Malomcsatorna- és a Veszprémi-Séd patakok is keresztül folynak 
a település közigazgatási területén. A kisebb vízfolyások a település közepén, a belterülettől 
északkeletre, a Belső-hegy környékén erednek, amelyek dél felé ideiglenes vízhozamú 
árkokban a Séd-Sárvízi-Malomcsatornaba torkollik. Vilonyán sem természetes, sem 
mesterséges eredetű tó nem található.  
A vízfolyások és az állóvizek minőségéről mérési adatokkal nem rendelkezünk. Célszerű volna 
a belterületen a telkeken belül a patakmedret érintő bekötések, befolyások, szennyezések 
teljes körű vizsgálata. 
Vilonya külterületi tájhasználatot ismerve a felsorolt víztestek minőségét érintő környezeti 
problémák közül elsősorban a mezőgazdasági területekről származó diffúz terhelések 
jelennek meg. Az háztáji állattartás visszaszorulásából kifolyólag a települési szennyezés 
elenyésző, a község szennyvízhálózata teljesen kiépült. Szennyvíztisztító telep, víztározó, 
vízkivétellel járó ipari tevékenység a településen nem található. 
Korábban a település környékén a kommunális szennyvizek szennyezték a felszín alatti 
vizeket. Az elmúlt években igen jelentős beruházás volt a csatornahálózat kiépítése. A 
csatornahálózatra való rákötés kötelezésével és ellenőrzésével biztosítható a felszín alatti 
vízszennyezés megakadályozása. 
Emellett a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 
besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a fokozottan illetve 
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület érinti.  A 49/2001. (IV. 3.) Korm. 
rendelet alapján a település nitrátérzékeny területen fekszik. 
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Vilonya közigazgatási területe az alábbi ivóvízbázis védőövezeteket érinti: 
- Pétfürdő vízbázis hidrogeológiai „B” védőterület és védőidom 
- Királyszentistván-Papkeszi-Vilonya vízbázis védőterület. 

Antropogén szennyezés következtében már tapasztalható vízminőség romlás. A karsztos 
vízadóra települt, határérték feletti nitráttal szennyezett vízbázisok felhagyásra 
kerültek/kerülnek. A teljes település nitrátérzékeny területnek minősül, így a 
nitrátszennyezés csökkentése, illetve helybentartása szükséges. A felszín alatti vizek 
szempontjából pontszerű szennyező forrásnak elsősorban az állattartó telepeket 
tekinthetjük. A tervezési területen nagyüzemi állattartás nem folyik  (KDT.VIZIG, 2010).  
 
 
Levegőtisztaság-védelem  
 
Vilonya területén – amint a bevezető összefoglaló mondatban is említettük nem található 
jelentős légszennyező létesítmény. 
Vilonya a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet alapján a 4. légszennyezettségi zónába tartozik. 
Miután a településen nincs jelentősebb légszennyező létesítmény, a kiváló levegő minőséget 
időszakosan a lakossági fűtés és a közlekedés veszélyezteti. A gépjármű közlekedés során 
korom, por, szénhidrogének, ólom, kén- és széndioxid jut a környezetbe. Elsősorban az 
átmenő forgalom okoz gondot a 7202 j. összekötő úton folyó közlekedés, valamint a település 
északkeleti részén lévő dolomitbányából történő anyagszállítás terheli a levegőt és a 
környezetet. Mért adataink nincsenek, a helyszínelés tapasztalatai szerint ez a szennyezés 
csak helyenként és időnként pl.: a teherautók útvonala mellett számottevő. 
A lakossági fűtés gáz- és fatüzelésű fűtési megoldásokkal történik, vegyesen. A fatüzelés 
azonban a levegő nagyobb mértékű szennyezésével jár, mint a gázfűtés és télen 
nitrogéndioxid, korom, kéndioxod- és szénmonoxid is kerül a levegőbe. Ez a szennyezés 
azonban az egészségügyi határértéket nem éri el. 
Ipari tevékenység, amely a levegő minőségét veszélyeztethetné, nincs a településen. Az 
állattartó istállók a településtől távolabb helyezkednek el, egyébként sajnálatosan az 
állattartás is jelentős mértékben visszaesett. 
Vilonyán az ipari tevékenység nem jellemző, azonban a szomszédos Királyszentistvánon 
működő - korábbi Nitrokémia telepen megmaradt - vegyipari telep egyes gyártástechnológiái 
közül jelenleg is működnek egyes ágazatok. Ezen kívül fontos tényező, hogy szintén a 
királyszentistváni gyártelepen működik a Fűzfői Hulladékégető Szolgáltató Kft. által 
üzemeltetett veszélyes és nem veszélyes hulladékégetője, ami éves szinten 99.420 tonna 
kapacitással üzemel. Az égetőműből érkező légszennyező anyagok a jelenlegi mérések 
alapján nem lépik túl a határértékeket, az uralkodó É-i, ÉNy-i szélirány esetén Vilonyát 
teljesen elkerüli. 
 
Gondot a nagykiterjedésű parlagterületek jelentenek, amelyekről allergén anyagok 
kerülhetnek a levegőbe. Ideális lenne ezen területek kaszálása, tisztítása de az legalább 
akkora feladat, mint az állandó művelés. 
 
 
Zaj és rezgés elleni védelem 
 
A zajterhelés általában a közlekedésből esetleg nagyobb ipari, mezőgazdasági feldolgozó 
üzem működése során kibocsátott zajokból jöhet létre. 
A levegőtisztaság védelmi fejezetben említettük, hogy Vilonyaon nincs jelentősebb ipari, 
mezőgazdasági üzem. A közlekedésből eredő zajterhelés a település egyetlen főútján, a 7202 
j. összekötő út mentén számottevő. 
 
A közlekedésből származó zajterhelési határértékeket a területen, a 27/2008.(XII.3.) KvVM–
EüM rendelet melléklete alapján az alábbi táblázat tartalmazza: 
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Közlekedési zajtól származó határértékek 

Zajtól védendő terület 
Kiszolgáló úttól, lakóúttól 

származó zajra 

Az országos közúthálózatba 
tartozó mellékutaktól, a 
települési önkormányzat 

tulajdonában lévő gyűjtőutaktól 
és külterületi közutaktól származó 

zajra 

nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra 

Üdülőterület  50dB 40 dB 55 dB 45 dB 

Lakóterület (falusias, 
kertvárosias), különleges 
területek közül az 
oktatási létesítmények, 
temetők területe, 
zöldterület 

55 dB 45 dB 60 dB 50 dB 

Gazdasági terület 65 dB 55 dB 65 dB 55 dB 

 
A rendelet 1. számú melléklete üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékeire 
vonatkozóan is tartalmaz adatokat. A tervezési területen az alábbi zajterhelési határértékek 
érvényesek: 
 

Üzemi létesítménytől származó zaj határértékek. 

Zajtól védendő terület nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra 

Lakóterület (falusias, 
kertvárosias), zöldterület 

50dB 40dB 

 
 
Hulladékgazdálkodás, ártalmatlanítás 
 
Vilonya hulladékkezelés szempontjából Székesfehérvár körzetébe tartozik. A korábbi 
szemétlerakót a 097/1 hrsz.-ú telken mára bezárták és a területet rekultiválták.  Az 
önkormányzat igyekszik megakadályozni az illegális hulladéklerakást. A település tisztaság 
fenntartása érdekében a Depónia Nonprofit Kft. gondoskodik a kommunális hulladék 
elszállításáról. 
A Vilonyán működő vállalkozások egyedi hulladékgazdálkodási tervei nem ismertek, így a 
településen keletkező termelési hulladékok mennyisége nem becsülhető. Veszélyes hulladék 
keletkezéséről nem tudunk. 
A településen üzemelő dögkutat mára már felszámolták. 
A település csatornázása a 2006-ban állami céltámogatás keretében 100%-ban megvalósult. 
A településen keletkezett szennyvizet a balatonfűzfői szennyvíztisztító telepen tisztítják meg.  
Problémát jelent, hogy a lakosok egy része a háztartási hulladékot illegális lerakóhelyen 
helyezi el, mellyel jelentős környezet-szennyezést okoz. A település külterületének néhány 
pontján, belterületének szélén illegális hulladék lerakatok találhatók, melyek elsősorban 
lakossági eredetűek. 
Fentiek alapján, a településen a kommunális szilárd hulladékok begyűjtése, szállítása, illetve 
településen kívüli elhelyezése megoldott. A szelektív hulladékgyűjtő sziget működik a 
településen. 
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2.9. A VÉDŐTERÜLETEK, VÉDŐSÁVOK ÉS KORLÁTOZÁSOK  

 

Táj- és természetvédelem 

 Natura2000 területek 

 Országos Ökológiai Hálózat 

o Magterület övezete 

o Ökológiai folyosó övezete 

o Pufferterület övezete 

 Egyedi tájértékek 

 Tájképvédelmi terület 

 Természetközeli állóvizek és vízfolyások 100 ill. 50 méteres védőtávolsága 

 

Közlekedés 

– 7202 j. Szabadbattyán-Veszprém összekötő út 50-50 méteres védőtávolsága 

– 7215 j. Papkeszi-Berhida összekötő út 50-50 méteres védőtávolsága 

– Lepsény-Veszprém vasútvonal Országos törzshálózati vasúti pálya szélső vágányától 
számított 50 m, valamint egyéb környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti üzemi 
létesítmény esetében 100 m 

– A vasút védőterületének korlátozási zónájában - a szabályozási tervlapon jelölt 
telkeken, ill. telekrészeken - a vasút védőterülete miatt építmény csak az OTÉK 36. § 
(7) bekezdésében, valamint a vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény 10. §-ában 
előírtak figyelembevételével helyezhető el. 

 
Közmű 

– vízműkút helye, vízbázisok hidrogeológiai védőidoma, védőterületei 

– 400 kV-os légvezetékes átviteli hálózat biztonsági övezete (MAVIR) 

– 120 kV-os légvezetékes főelosztó hálózat biztonsági övezete (E.ON) 

– 20 kV-os légvezetékes elosztóhálózat biztonsági övezete (E.ON) 



49/31 

 

–  

3. TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK 

 

 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK: 
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1-2) 6 164 0,6164 Lf ► Vt 1/2; 1/4 

3) 4 000 0,4000 Lke ► Z 20-25 

4) 587 0,0587 KöU ► Z 20-25 

5) 794 0,0794 Lke ► KöU 19/2_ 

6) 213 0,0213 KöU ► Lke 19/2; 20 

7a) 2 000 0,2000 Gksz ► Z 027/9 egy része 

7b) 574 0,0574 Z ► KöU 027/8 egy része 

7c) 109 0,0109 Z ► KöU 425/19 egy része 

7d) 948 0,0948 Lke ► Z 027/9 egy része 

8a) 3 500 0,3500 Z ► Gksz 027/8 egy része 

8b) 669 0,0669 KöU ► Gksz 027/9 egy része 

8c) 1 979 0,1979 Z ► Ev 027/8 egy része 

9a) 416 0,0416 Lke ► KöU 425/19 egy része 

9b) 2 400 0,2400 Lke ► KöU 425/4-17 egy része 

10) 3 400 0,3400 KöU ► Lke 425/1-36 egy része 

11) 12 535 1,2535 Lke ► Ev 
027/3 egy r.;  027/5 egy r.; 

027/8 egy r. 

12) 1 400 0,1400 KöU ► Lke 70 egy része 

13) 50 0,0050 KöU ► Z 425/2 egy része 

14) 414 0,0414 Lke ► KöU 027/11 egy része 

15a) 463 0,0463 Lke ► KöU 027/1 egy része 

15) 11 874 1,1874 Ejv ► Kb-P 027/18-20 egy r. 

16) 716 0,0716 KöU ► Lke 51/1 egy része 

17) 818 0,0818 KöU ► Z 51/1 egy része 

18) 71 0,0071 KöU ► Lke 285 egy része 

19) 418 0,0418 Zkk ► Lf 282 egy része 

20) 3 300 0,3300 Zkk ► KöU 282 egy része 

21) 1 200 0,1200 Zkk ► Lf 279-281 egy r. 

22) 12 700 1,2700 Lf ► Gksz 254-268 egy r. 

23) 9 500 0,9500 Lf ► Gksz 272-276 egy r. 

24) 794 0,0794 Lf ► KöU 273 egy r. 

25) 328 0,0328 Z ► KöU 273 egy r. 

26) 2 800 0,2800 Mk ► Gksz 250; 252-253 egy r. 
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27) 3 800 0,3800 KöU ► Gksz 
268-271 egy r.; 276 egy r.; 

277 egy r. 

28) 507 0,0507 Zkk ► Gksz 250; 252-264 egy r. 

29) 289 0,0289 Vt ► Lke 423/1 egy r. 

30) 1 617 0,1617 Ejv ► Z 422 egy r. 

31) 81 0,0081 Z ► KöU 418/2 egy r. 

32) 383 0,0383 Z ► Gksz 418/2 egy r. 

33) 984 0,0984 Z ► Gksz 418/1 egy r. 

34) 222 0,0222 KöU ► Glsz 418/1 egy r. 

35) 121 0,0121 Z ► KöU 418/1 egy r. 

36) 38 0,0038 KöU ► Z 418/1 egy r. 

37) 1 500 0,1500 Gksz ► Vt 364 

38) 1 400 0,1400 Lf ► Vt 363 

39) 249 0,0249 Vt ► Lke 40 egy része 

41) 34 300 3,4300 Ksp ► Má 1142/2 egy r. 

42) 43 143 4,3143 Ksp ► Má 059/2; 059/6 

43) 9 258 0,9258 Ksp ► Eg 059/5 egy r. 

44) 111 0,0111 Má ► KöU 044/15 egy r. 

45) 9 440 0,9440 Gip ► Kb-N 097/1 

46) 11 640 1,1640 Ej-v ► Kb-N 097/1 

47) 7 528 0,7528 Kk-B ► Ev 091/3-4 egy r.;  

48) 17 175 1,7175 Kk-B ► Ev 098/1-2 egy r. 

49) 39 274 3,9274 Má ► Eg _062 egy r. 

50) 10 650 1,0650 Ev ► Eg _042 

51) 7 706 0,7706 Kk-B ► Ev _031/1 egy r. 

52) 6 000 0,6000 Eg ► Kök 102 egy r. 

53) 500 0,0500 Kök ► Eg 097/2 egy r. 

54) 27 000 2,7000 Má ► Ev _067 egy r. 

55) 9 825 0,9825 Má ► Ev 059/4 egy r. 
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TSZ-V Szerkezeti változások tervlap
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4. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 

 

A területfelhasználások kiterjedését az alábbi táblázat tartalmazza:   
 

TERÜLETI MÉRLEG - A FELÜLVIZSGÁLT TSZT SZERINT: 

Területfelhasználási kategória Jele: Területe: 

Beépítésre szánt terület (ha): 73,88 ha 

Falusias lakóterület  Lf 18,44 

Kertvárosias lakóterület Lke 20,925 

Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület  Gksz 5,77 

Ipari gazdasági terület Gip 1,8 

Településközpont vegyes terület  Vt 5,495  

Különleges területek K 17,13  

Különleges mezőgazdasági üzemi terület  K-mü 4,32 

Beépítésre nem szánt terület (ha): 1276,52 ha 

Zöldterület Z 3,79 

Erdőterület - véderdő Ev 465,51 

Erdőterület - gazdasági erdő Eg 55,57 

Erdőterület - közjóléti erdő Ek 32,56 

Általános mezőgazdasági terület Má 596,46 

Kertes mezőgazdasági terület Mk 52,95 

Különleges beépítésre nem szánt területek Kb 11,46 

Vízgazdálkodási terület V 8,85 

Közlekedési területek KÖ 49,37 

Közigazgatási területe (ha)1: 1304,7 

 
 
 

                                         
1 Alaptérképen mért adat 
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TERÜLETI MÉRLEG - A TERVEZETT TSZT SZERINT: 

Területfelhasználási kategória Jele: Területe: 

Beépítésre szánt terület (ha): 62,3 ha 

Falusias lakóterület  Lf 15,55 

Kertvárosias lakóterület Lke 19,44 

Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület  Gksz 9,00 

Ipari gazdasági terület Gip 0,86 

Településközpont vegyes terület  Vt 4,65  

Különleges területek K 8,48  

Különleges mezőgazdasági üzemi terület  K-mü 4,32 

Beépítésre nem szánt terület (ha): 1288,1 ha 

Zöldterület Z 3,55 

Erdőterület - véderdő Ev 475,26 

Erdőterület - gazdasági erdő Eg 61,61 

Erdőterület - közjóléti erdő Ek 32,67 

Általános mezőgazdasági terület Má 602,91 

Kertes mezőgazdasági terület Mk 53,15 

Különleges beépítésre nem szánt területek Kb 11,51 

Vízgazdálkodási terület V 8,85 

Közlekedési területek KÖ 38,58 

Közigazgatási területe (ha)2: 1304,7 

 
 

 
 

                                         
2 Alaptérképen mért adat 
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5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

 
VESZPRÉM Megye Területrendezési Terve  

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megye Területrendezési 
Tervéről szóló 5/2005. (V.27.) sz. önkormányzati rendelete 

 
Veszprém Megye Területrendezési Tervét a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
5/2011.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2005.(V.27.) számú rendeletével 
(továbbiakban: VMTrT) fogadta el. 
A megye térségi szerkezeti tervében ábrázolt térségi területfelhasználási elemeket az 
Országos Területrendezési Tervben Meghatározott területfelhasználási kategóriák alkotják. 
Ezek közül Vilonya területén az alábbi területfelhasználási kategóriák szerepelnek: 
- erdőgazdálkodási térség 
- mezőgazdasági térség 
- vízgazdálkodási térség 
- hagyományosan vidéki települési térség (Az OTrT felülvizsgálata során a városias és a 
hagyományosan vidéki települési térség helyett egységesen települési térség került 
meghatározásra, ennek megfelelően az arra vonatkozó előírások vonatkoznak Vilonya 
területére)  

VMTrT Szerkezeti terv kivágata: Vilonya /Forrás: www.teir.hu/ 
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A megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek 
kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 

 a megyei tervben jelölt erdőgazdálkodási térséget a településrendezési eszközökben legalább 
75%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni; 

 a megyei tervben jelölt mezőgazdasági térséget a településrendezési tervben 
legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges honvédelmi 
terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli 
terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias 
lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 

 a megyei tervben jelölt települési térség bármely települési területfelhasználási 
egységbe sorolható (a települési térség területébe a település belterülete, valamint a 
belterületen kívüli beépített és beépítésre szánt területek tartoznak). 

 

VILONYA TERVEZETT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ILLESZKEDÉSÉT IGAZOLÓ SZÁMÍTÁS 
VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉBE: 

VESZPRÉM MEGYE SZERKEZETI TERVÉNEK KIVONATA VILONYÁRA 
(készült: a VÁTI-TEIR adatai alapján): 

A települést érintő 
térségi 

területfelhasználási 
kategóriák 

Az egyes térségi 
területfelhasználási 

kategóriákra 
vonatkozó előírások: 

Megyei terven 
jelölt 
(ha) 

Településrende
zési tervben 
jelölt (ha): 

Jogszabályilag 
kötelező 

A megyei 
tervnek való 
megfelelés 

erdőgazdálkodási 
térség 

az erdőgazdálkodási 
térséget legalább 

85%-ban erdőterület 
kategóriába kell 

sorolni 

252,09 238,725 
75% 

(189,07 ha) 

 
94,69% 

 
Megfelel 

 

mezőgazdasági 
térség 

a mezőgazdasági 
térséget legalább 

85%-ban 
mezőgazdasági terület 

kategóriába kell 
sorolni 

1021,9 660,49 
85% 

(868,61 ha) 
64,6% 
Eltér* 

települési térség 

a települési térség 
bármely települési 

területfelhasználási 
egységbe sorolható 

83,05 – _ Megfelel 

 
* A mezőgazdasági térségi megyei tervi területfelhasználási kategória eltérését kisebb 
mértékben az Országos Erdőállomány Adattár és a Veszprém Megye Szerkezeti tervének 
ellentmondása okozza, hiszen előbbi 23,63 hektár kiterjedéssel nagyobb területet jelöl ki 
utóbbinál. Így az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területek 
95%-os megtartásánál a mezőgazdasági területek szenvednek hiányt. 
 
Jelentősebb akadályozó tényező volt a mezőgazdasági térség megyei tervnek való 
megfelelésnél a 2005-ben elfogadott hatályos településszerkezeti terv, ami a megyei tervhez 
képest a megengedettnél jóval nagyobb arányban szerepeltetett erdőterületeket. Jelen 
tervezési szakaszban a felülvizsgálat során így a Biológiai aktivitásérték megtartása és a 
Veszprém Megye Szerkezeti Tervének mezőgazdasági térségének való megfelelés egymással 
ellentétben áll. 
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. 
Vilonya erdőterületei az Országos Erdőállomány Adattára 
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Vilonya erdőterületei a hatályos, 2005-ben elfogadott településszerkezeti terven  

(meglévő és tervezett) 
 

Az Országos Erdőállomány Adattár szerinti  
erdőterületek nagysága Vilonyán:       275,72ha 
 
Az OTrT tv. 7.§ (1) bekezdés szerint: 
„Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a 
településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe 
kell sorolni.” 
 
A Településszerkezeti tervben szereplő erdőterületek nagysága:             262,46 ha, 
ami 95,19%-nak felel meg, tehát az OTrT előírásával a terv összhangban van. 
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Me-2 Megyei szerkezeti 
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Vilonya területét a Megyei területrendezési terv övezetei közül az alábbiak érintik: 

 

Ökológiai hálózat övezetei: 
 

Az ökológiai hálózat Mag- és Puffer területébe a 
település északi fele, Ökológiai folyosóba a 

Királyszentistván menti déli határrész tartozik. 
 
Az ökológiai hálózat magterület és ökológiai folyosó 
övezeteiben: (az OTrT előírásai szerint)  

beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; kivéve, 
ha: 

- a települési területet az ökológiai folyosó 
vagy a magterület és az ökológiai folyosó 
körülzárja, és 

- a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

 közművezetékeket és járulékos közműépítményeket 
tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok 
megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával kell elhelyezni; 

 a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek 
nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti 
ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó 
műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el; 

 új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, 
meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. 

 
Pufferterületen  
A településszerkezeti terv beépítésre szánt területet 
csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos 
magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, 
biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem 
veszélyezteti. 
 
→  A felülvizsgálat során az ökológiai hálózat övezeteiben 
új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre.  
A tervben szereplő, dolomitbányához kapcsolódó ipari 
gazdasági terület meglévőségnek, az így keletkezett építési 
jog szerzett jognak tekintendő, a 2005-ben elfogadott, 
hatályos településrendezési eszközök tartalma alapján. Az 
övezet egyéb előírásainak megtartását a Településkép 
védelmi rendelet biztosítja. 
 

  

 

 
- Ökológiai magterület 414,50 ha 

- Ökológiai folyosó 31,74 ha 

- Pufferterület 166,71 ha 
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Kiváló termőhelyi adottságú szántó  terület övezete: 
 

Az övezetbe a vasút és a Királyszentistvánnal közös 
határrész közti terület tartozik (94,75 ha). 

 
Az övezetre vonatkozóan az OTrT 13/A§ 
rendelkezik: 
 
Beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb 
lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás 
alapján jelölhető ki, valamint 
külszíni bányatelket megállapítani és bányászati 
tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 
 
→Az övezet területén beépítésre szánt területet és 
bányaterületet nem jelöltünk ki. 
  

 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete: 
 

Az övezetbe a közigazgatási területen elszórtan, kis foltok 
tartoznak (52,22 ha). 

 
A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezeteire 
vonatkozó előírásokról az OTrT 14 .§-a rendelkezik: 

 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében 
új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

 Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és 
bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet. 
 
Az erdőtelepítésre alkalmas terület övezetét az OTrT 31/B.§ 
e) pontja alapján nem kell alkalmazni. Erdőtelepítésre 
javasolt terület övezetét az OTrT 19/A§ alapján az 
erdőterület területfelhasználási egység kijelölésénél 
figyelembe kell venni.  
 
→Kiváló termőhelyi adottságú területen új beépítésre szánt 
terület nem került kijelölésre. Az erdőtelepítésre javasolt 
terület övezetét az erdő területfelhasználási egységek 
kijelölése során figyelembe vettük.  
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Me-2. Országos Erdőállomány adattár térkép
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Me-3/ke Megyei szerkezeti erdők 
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Me-3/ksz Kiváló szántó térkép 
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Me-3/öh Ökolháló Magterület és pufferterület térkép 
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Me-3/öf Ökoháló ökológiai folyosó térkép 
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6. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE 

 
A biológiai aktivitásérték számításáról a 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet rendelkezik. 
A rendelet kimondja, hogy a biológiai aktivitásérték szinten tartását a településszerkezeti 
tervben kell igazolni. Meglévő, hatályos településrendezési eszköz esetén a 
területfelhasználási egységek besorolásának megfelelően kell a számítást elvégezni.  
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1-2) 6 164 0,6164 Lf 2,4 1,47936 Vt 0,5 0,3082 -1,17116 

3) 4 000 0,4000 Lke 2,7 1,08 Z 6 2,4 1,32 

4) 587 0,0587 KöU 0,6 0,03522 Z 6 0,3522 0,31698 

5) 794 0,0794 Lke 2,7 0,21438 KöU 0,6 0,04764 -0,16674 

6) 213 0,0213 KöU 0,6 0,01278 Lke 2,7 0,05751 0,04473 

7a) 2 000 0,2000 Gksz 0,4 0,08 Z 6 1,2 1,12 

7b) 574 0,0574 Z 6 0,3444 KöU 0,6 0,03444 -0,30996 

7c) 109 0,0109 Z 6 0,0654 KöU 0,6 0,00654 -0,05886 

7d) 948 0,0948 Lke 2,7 0,25596 Z 6 0,5688 0,31284 

8a) 3 500 0,3500 Z 6 2,1 Gksz 0,4 0,14 -1,96 

8b) 669 0,0669 KöU 0,6 0,04014 Gksz 0,4 0,02676 -0,01338 

8c) 1 979 0,1979 Z 6 1,1874 Ev 9 1,7811 0,5937 

9a) 416 0,0416 Lke 2,7 0,11232 KöU 0,6 0,02496 -0,08736 

9b) 2 400 0,2400 Lke 2,7 0,648 KöU 0,6 0,144 -0,504 

10) 3 400 0,3400 KöU 0,6 0,204 Lke 2,7 0,918 0,714 

11) 12 535 1,2535 Lke 2,7 3,38445 Ev 9 11,2815 7,89705 

12) 1 400 0,1400 KöU 0,6 0,084 Lke 2,7 0,378 0,294 

13) 50 0,0050 KöU 0,6 0,003 Z 6 0,03 0,027 

14) 414 0,0414 Lke 2,7 0,11178 KöU 0,6 0,02484 -0,08694 

15a) 463 0,0463 Lke 2,7 0,12501 KöU 0,6 0,02778 -0,09723 

15) 11 874 1,1874 Ejv 9 10,6866 Kk-P 3,2 3,79968 -6,88692 

16) 716 0,0716 KöU 0,6 0,04296 Lke 2,7 0,19332 0,15036 

17) 818 0,0818 KöU 0,6 0,04908 Z 6 0,4908 0,44172 

18) 71 0,0071 KöU 0,6 0,00426 Lke 2,7 0,01917 0,01491 

19) 418 0,0418 Zkk 6 0,2508 Lf 2,4 0,10032 -0,15048 

20) 3 300 0,3300 Zkk 6 1,98 KöU 0,6 0,198 -1,782 

21) 1 200 0,1200 Zkk 6 0,72 Lf 2,4 0,288 -0,432 

22) 12 700 1,2700 Lf 2,4 3,048 Gksz 0,4 0,508 -2,54 

23) 9 500 0,9500 Lf 2,4 2,28 Gksz 0,4 0,38 -1,9 

24) 794 0,0794 Lf 2,4 0,19056 KöU 0,6 0,04764 -0,14292 
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25) 328 0,0328 Z 6 0,1968 KöU 0,6 0,01968 -0,17712 

26) 2 800 0,2800 Mk 5 1,4 Gksz 0,4 0,112 -1,288 

27) 3 800 0,3800 KöU 0,6 0,228 Gksz 0,4 0,152 -0,076 

28) 507 0,0507 Zkk 6 0,3042 Gksz 0,4 0,02028 -0,28392 

29) 289 0,0289 Vt 0,5 0,01445 Lke 2,7 0,07803 0,06358 

30) 1 617 0,1617 Ejv 9 1,4553 Z 6 0,9702 -0,4851 

31) 81 0,0081 Z 6 0,0486 KöU 0,6 0,00486 -0,04374 

32) 383 0,0383 Z 6 0,2298 Gksz 0,4 0,01532 -0,21448 

33) 984 0,0984 Z 6 0,5904 Gksz 0,4 0,03936 -0,55104 

34) 222 0,0222 KöU 0,6 0,01332 Glsz 0,4 0,00888 -0,00444 

35) 121 0,0121 Z 6 0,0726 KöU 0,6 0,00726 -0,06534 

36) 38 0,0038 KöU 0,6 0,00228 Z 6 0,0228 0,02052 

37) 1 500 0,1500 Gksz 0,4 0,06 Vt 0,5 0,075 0,015 

38) 1 400 0,1400 Lf 2,4 0,336 Vt 0,5 0,07 -0,266 

39) 249 0,0249 Vt 0,5 0,01245 Lke 2,7 0,06723 0,05478 

  Belterületi biológiai aktivitás érték változás: -8,342 

  
  

  
  

    41) 34 300 3,4300 Ksp 6 20,58 Má 3,7 12,691 -7,889 

42) 43 143 4,3143 Ksp 6 25,8858 Má 3,7 15,96291 -9,92289 

43) 9 258 0,9258 Ksp 6 5,5548 Eg 9 8,3322 2,7774 

44) 111 0,0111 Má 3,7 0,04107 KöU 0,6 0,00666 -0,03441 

45) 9 440 0,9440 Gip 0,4 0,3776 KkN 3,2 3,0208 2,6432 

46) 11 640 1,1640 Ej-v 9 10,476 KkN 3,2 3,7248 -6,7512 

47) 7 528 0,7528 Kk-B 0,2 0,15056 Ev 9 6,7752 6,62464 

48) 17 175 1,7175 Kk-B 0,2 0,3435 Ev 9 15,4575 15,114 

49) 39 274 3,9274 Má 3,7 14,53138 Ev 9 35,3466 20,81522 

50) 10 650 1,0650 Ev 9 9,585 Eg 9 9,585 0 

51) 7 706 0,7706 Kk-B 0,2 0,15412 Ev 9 6,9354 6,78128 

52) 6 047 0,6047 Eg 9 5,4423 KöV 0,6 0,36282 -5,07948 

53) 531 0,0531 KöV 0,6 0,03186 Eg 9 0,4779 0,44604 

54) 27 145 2,7145 Má 3,7 10,04365 Ev 9 24,4305 14,38685 

55) 9 825 0,9825 Má 3,7 3,63525 Ev 9 8,8425 5,20725 

  Külterületi biológiai aktivitás érték változás: 45,1189 

         36,77 Biológiai aktivitás érték változás mindösszesen: 
 

 
 

Az összesítés, a változások eredményeképpen jelentős mértékben 36,77 értékkel nőtt Vilonyán a 
biológiai aktivitás. 

 
 


