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A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT CÉLJA 
 
Vilonya  Község  Önkormányzata  2017‐ben  határozta  el,  hogy  megkezdi  Településfejlesztési 
koncepciójának  és  a  Településrendezési  eszközeinek  felülvizsgálatát.  A  felülvizsgálat  a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.8.) 
Korm. rendelet (Továbbiakban: Kormányrendelet) alapján készül.  
A  Koncepció  és  a  Településrendezési  eszközök  készítését  a  Kormányrendelet  1. melléklete  szerinti 
megalapozó vizsgálat előzi meg. A vizsgálat a meghatározott tartalom minden elemével  foglalkozik, 
amely érinti Királyszentistván községet, az egyes elemek helyenként összevonásra, átcsoportosításra 
kerültek a település sajátos adottságai alapján.  
A  Kormányrendelet  3/A.§  (4)  pontja  lehetőséget  biztosít  arra,  hogy  a  Koncepció  és  a 
Településrendezési  eszközök  közös  megalapozó  vizsgálat  alapján  kerüljenek  kidolgozásra.  Mivel  a 
Koncepció  és  a  Településrendezési  eszközök  egymást  követően  készülnek  el,  jelen  vizsgálat  célja 
mindkét munka megalapozása.   
 

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

 

1.1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI 
KAPCSOLATOK 

 
Vilonya  község  a  Közép‐dunántúli  régióban,  Veszprém 
megye területén, a Várpalotai járásban helyezkedik el.  
Az  igazgatási  feladatok  ellátására  Berhidával  közös 
körjegyzőséget  tart  fönn:  Berhida  Város  Önkormányzata 
Polgármesteri  Hivatala,  8181  Berhida,  Veszprémi  út  1‐3. 
címen.  A  hivatal  kirendeltsége  működik  helyben:  Berhida 
Polgármesteri Hivatal Vilonyai Kirendeltsége, 8194 Vilonya, 
Kossuth u.18. helyszínen.  
 
A  Bakonyvidéken,  három  kistáj,  a  Balaton‐felvidék  és 
kismedencéi,  a  Sárrét  és  a  Vilonyai‐  hegyek  határán 
helyezkedik  el,  területének  jelentős  része  ez  utóbbi  kistáj 
része.   
 
A Székesfehérvárt Szentgotthárddal összekötő 8. sz. főúttól 
délre húzódó, a 7202 sz. főút által felfűzött településlánc tagja. Vilonya településszövete a Séd völgye 
(Séd‐patak  és  malomárkai)  és  a  Sukori‐  hegy  lankáinak  közelében  alakult  ki.  Nyugat  felől  hosszú 
szakaszon  a  Séd  jelöli  a  közigazgatási  határt  Királyszentistván  és  Vilonya  között.  A  település 
térségében  a  XX.  század  eleje  óta  jelentős mennyiségű  vegyipari  üzem  létesült,  Vilonyán  azonban 
ipari termelés nem folyik, kisebb méretű, jellemzően gazdasági‐szolgáltató területek alakultak ki.  
 
Budapesttől  ~100  km‐re  található,  legrövidebb  elérési  ideje  94  perc,  Veszprémtől,  a 
megyeszékhelytől  13  km‐re  helyezkedik  el,  és  a  legrövidebb  úton  14  perc  alatt  érhető  el.  A 
járásközpont  Várpalota  közel  20  km‐re  található,  és  legkevesebb  20  perc  alatt  közelíthető  meg 
közúton. A szomszédos város, Berhida pedig 5 km‐re fekszik, és körül‐belül 6 perc alatt érhető el.  
 
Területe 1350,43 ha, melyből 76,19 ha belterület, 1231,34 ha külterület, és 42,89 ha zártkert.  
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Szomszédos települések: Öskü, Sóly, Királyszentistván, Litér, Papkeszi, Berhida.  
 
A környék a honfoglalás korától kezdve  folyamatosan  lakott, Vilonyát először 1369‐ben említik egy 
peres  iratban  Vaniolaként. Mindig  viszonylag  kis  lélekszámú  település  volt,  lakónépessége  jelenleg 
612 fő (KSH, 2017.).  
Adottságaival  jól  illeszkedik  a  Veszprém  környéki  kistelepülések  közé, melyek  szoros  kapcsolatban 
állnak  a  megyeszékhellyel.  A  KSH  2014‐ben  készült  Agglomerációk,  településegyüttesek  című 
kiadványa lehatárolja a Magyarországon található 21 vidéki agglomerációt és településegyüttest, és 
amely megemlíti a Veszprémi nagyvárosi településegyüttest.  
„A településegyüttesek műszaki‐fizikai szerkezetét, térbeli fejlődését alapjaiban a természeti‐földrajzi 
adottságok, az infrastruktúra hálózati rendszereinek területi elhelyezkedése, struktúrája, a központtal 
kialakult  funkcionális  kapcsolatok  jellege,  intenzitása  határozza  meg.  Ezt  a  folyamatot  erősíti  a 
gazdasági  kapcsolatrendszer, a munkahely és a  lakóhely közötti  utazás, a központ különféle  jellegű 
intézményeinek vonzó hatása. Az olyan jellegű területi összefonódás, összeépülés, netán összefüggő 
településtest  kialakulása,  amely  az  agglomerációk  létrejöttének  egyik  sajátos  kritériuma,  a 
településegyüttesek vonatkozásában csekély mértékű vagy hiányzik. Ez a vizsgált településegyüttesek  
 esetében  az  együttesen  belül  csak  egyes  településekre  lehet  jellemző  (anyaváros  és  a  vele 
szomszédos település). A településegyüttesek fejlődése, a városias életkörülmények szélesebb körű 
elterjedése a területfelhasználás intenzív (intenzívebb) jellegét erősíti.” Forrás: http://www.ksh.hu 
A Veszprémi nagyvárosi településegyütteshez sorolt települések a következők: 
Veszprém,  Bánd,  Eplény,  Hajmáskér,  Hárskút,  Herend,  Hidegkút,  Királyszentistván,  Litér,  Márkó, 
Nemesvámos, Olaszfalu, Öskü, Sóly, Szentkirályszabadja, Tótvázsony, Veszprémfajsz és Vilonya.  
A  településegyüttesekre  vonatkozó  általános  érvényű  jellemzők  a  Veszprémi  együttesnél  is 
megfigyelhetőek.  A  környező  települések  a  központtal  szoros  közlekedési,  kulturális,  intézményi, 
gazdasági kapcsolatot ápolnak, a településtest növekedése megfigyelhető, ugyanakkor a települések 
összeépülése nem történt meg. Intézményi‐ellátási kapcsolatban Berhidával áll, közös önkormányzati 
hivatalt  tart  fönn,  a  többi  szomszédos  településsel  leginkább  a  kulturális  és  szórakoztató 
programokon keresztül ápolja jó viszonyát.  
„Egyházi és közigazgatási központi szerepe, majd az 1960‐as évektől gazdasági és ipari funkciói miatt 
Veszprémnek  a  történelem  folyamán  is  volt  a  környező  településekre  irányuló  vonzó  hatása.  Az 
ország  területén  először  1985‐ben  határoltak  le  településegyütteseket.  Ennek  során  jött  létre  az 
időközben  már  megszüntetett  Veszprémi  Urbanizálódó  térség  Ajka  és  Várpalota  társközponttal, 
illetve a Balatoni Agglomerálódó térség, amelynek 26 Veszprém megyei település a tagja.  
A  2001‐es  népszámlálást  követően  2003‐ban  vizsgálták  felül  ismét  a  településegyütteseket.  Ekkor 
Veszprém megyében a korábbi urbanizálódó térség helyett a veszprémi nagyvárosi településegyüttes 
lehatárolása  történt  meg.  Az  előkészítő  számítások  Veszprém  vonzó  hatását  környező  településre 
igazolták.  A  2011‐es  népszámlálási  adatok  birtokában  elvégzett  felülvizsgálat  során  a 
megyeszékhellyel kialakult szoros kapcsolata újabb 8 település esetében volt kimutatható.  
A Veszprémmel együtt immár 18 településből álló, 539 km²‐nyi területű nagyvárosi településegyüttes 
a  Bakony  (Eplény,  Olaszfalu),  a  Balaton‐felvidék  (Hidegkút,  Tótvázsony),  és  keleti  irányba  (Öskü, 
Királyszentistván) terjeszkedett tovább. A településegyüttes területének kisebb része a Bakonyban és 
a  Balaton‐felvidéken  található,  nagyobb  –  keleti  –  részét  a  Veszprémi  fennsík,  a  Bakony  délkeleti 
lábai,  és  a  Séd‐patak  középső  folyása  uralja.  A  változatos  tájak  változatos  természetföldrajzi 
adottságokkal párosulnak. A bakonyi települések csapadékos, barna erdőtalajú területen fekszenek, 
míg  a  Veszprémi  fennsík,  valamint  a  tőle  keletre  található  területek  a  Bakony  esőárnyéka  miatt 
kevésbé csapadékosak, növényzetük a dolomiton képződő vékony talajtakaró miatt szegényesebb.  
Veszprém vonzó hatása túllép a 2013. január 1‐én kialakított járási határokon. Települései közül Litér 
és  Királyszentistván  a  Balatonalmádi,  Öskü  és  Vilonya  a  Várpalotai,  Olaszfalu  pedig  a  Zirci  járásba 
tartozik.” Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo_telepuleshalozata/agglomeracio.pdf 

Veszprém  kedvező  hatása  kimutatható,  KSH  tanulmányában  megállapításra  került,  hogy 
összességében a vidéki agglomerációk társadalmi, gazdasági szempontból  jóval  fejlettebbek, mint a 
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vidéki átlag, ugyanakkor jelentős különbségek mutatkoznak a központ és a vonzáskörzethez tartozó 
települések között.  
 

1.2. A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL (ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL ÉS A 
TERÜLETILEG RELEVÁNS MEGYEI, VALAMINT TÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓKKAL ÉS 
PROGRAMOKKAL) VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 

1.2.1. Az Országos Területfejlesztési Koncepcióval való összefüggés vizsgálata 

 
Az Országos  Területfejlesztési  Koncepciót  az Országgyűlés  a  97/2005.  (XII.25.)  sz. OGY határozattal 
fogadta  el.  Célja,  hogy  „kijelölje  az  ország  területfejlesztési  politikájának  célkitűzéseit,  elveit  és 
prioritás‐rendszerét, megteremtve a területi szempontok konzekvens érvényesítésének lehetőségét, 
mind  az  ágazati  szakpolitikák, mind  az  országos  és  területi  programok  kidolgozásában.” Öt  átfogó, 
hosszú távú fejlesztéspolitikai célt határoz meg a 2020‐ig tartó időszakra: a térségi versenyképesség, 
a  területi  felzárkózás,  a  fenntartható  fejlődés  és  örökségvédelem,  a  területi  integrálódás,  és  a 
decentralizáció, regionalizmus megvalósítását.  
Az  ország  hét  tervezési  régiójának  fejlesztési  irányit  is  megfogalmazza.  A  Közép‐Dunántúli  Régió 
fejlesztésének  mottójaként  a  régiót  a  következőképp  határozza  meg:  „A  Közép‐Dunántúl,  mint 
európai  szinten  versenyképes  régió  az  innováció  régiójává  válva  magtérségként  meghatározó 
szerepet  tölt  be  a  hazai  modernizációban.  Mindez  az  innováció,  a  megújulás  régión  belüli 
kiterjesztésével, és ezáltal a régióban élők életminőségének folyamatos javításával párosul.”  
A vízió megvalósításához a régió fejlesztésének átfogó céljait is meghatározza. 
‐ A régió, mint vezető hazai innovációs térség: 
A gazdaság fejlesztése a  jelenleg  is aktív, prosperáló nagyvállalatokon túl a nemzetközileg  is sikeres 
KKV‐k  támogatásával.  A  gazdasági  fejlődés  kiterjesztése  is  kívánatos  az  elmaradott  térségekre, 
valamint a turisztikai vonzerővel rendelkező és agrártérségekre.  
‐ A régió társadalmi‐gazdasági megújulását szolgáló minőségi humánerőforrás‐fejlesztés 
A  humánerőforrás  –  foglalkoztatás  –  szociális  ellátó  rendszer  összehangolt  fejlesztése,  valamint  a 
felsőoktatással rendelkező városokban a K+F fejlesztése szükséges. 
‐ Vonzó, fenntartható életminőség megteremtése 
„A  környezetvédelmet,  az  infrastruktúrát,  a  közlekedést  és  az  információs  társadalmat  érintő 
életminőség‐fejlesztés  a  régióban:  a  kiemelkedő  karsztvízkincs‐készletének  védelme,  a  természeti 
értékek fenntartható turisztikai hasznosítása, a fenntartható agrárgazdasági fejlesztések, a környezeti 
infrastruktúra  fejlesztése,  a  part‐  és  vízrendezés  különösen  a  régió  állóvizei  esetében,  valamint  a 
települések  hálózatos  fejlesztése,  egyúttal  az  elérhetőségi  kapcsolatok  javítása  és  az  információs 
infrastruktúra fejlesztése.” 
‐ Hatékony regionális kapcsolatok és arculati rendszer 
A  külföldi  –  regionális  –  és  régión  belüli  térségek/kistérségek  hosszú  távú  együttműködésének 
elősegítése  fontos  cél,  valamint  ezzel  párhuzamosan  a  helyi  közigazgatás  felkészítése  az 
együttműködésre, valamint a regionális identitás erősítése.  
A  régió  területi  céljai  között  kiemelt  szerepet  kap  Veszprém  és  környezetének  fejlesztése.  Az 
elsődleges régióközpont, Székesfehérvár nemzetközi szinten is versenyképes technológiai innovációk 
fogadására  képes  nagyvárossá  fejlesztése  a  társközponttal,  Veszprémmel  együtt  szerepel.  A 
Dunaújvárosi ás a Tatabányai regionális alközpont mellett a Veszprémi településegyüttesen (melynek 
része Vilonya is) cél a munkamegosztást segítő  innovációs környezet megteremtése, a  logisztikai és 
humánerőforrás adottságok kiaknázása. A turisztikai szempontból is jó alapokkal rendelkező városok, 
köztük  Veszprém,  Balatonalmádi,  Balatonfüred  turisztikai  és  kulturális  versenyelőnyének 
kihasználása.  
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Szintén  Veszprémet  és  környezetét  érinti,  hogy  a magasan  erdősült  hegy‐  és  dombvidéki  területei 
fenntartható fejlesztéséhez az aktív turizmus, a helyi termékeket előállító kisüzemi mezőgazdaság és 
integrált, fenntartható erdőgazdaság is hozzájárul.   
 

1.2.2. Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepcióval való összefüggés vizsgálata 

 
Veszprém  Megyei  Közgyűlés  a  Veszprém  Megyei  Területfejlesztési  Koncepciót  a  62/2013  (XII.19.) 
számú határozatával  fogadta el, majd a 2017. május 25‐én az 54/2017  (V.25.)  számú határozatával 
módosította. A megfogalmazott jövőkép szerint „Veszprém megye egészséges társadalmának alkotó 
munkaerejével, tudásával,  innovációra való nyitottságával, feltörekvő gazdaságával vonzó, élhető és 
versenyképes térség. Olyan terület, ahol jó és biztonságos az élet, kulturált a társadalom, megvalósul 
a  kiemelkedő  táji‐természeti  és  az  emberi  erőforrások  fenntartható  használata.    Javul  a  környezet 
minősége,  a  helyi  társadalom  rétegei  széleskörű  együttműködésének  is  köszönhetően  erősödik  a 
közösség megtartó ereje és az indokolatlan egyenlőtlenségek mérséklődnek.” 
A Közgyűlés az alábbi átfogó és stratégiai célokat fogalmazta meg a 2020‐ig tartó időszakra: 
 
1)  Gazdasági  növekedés,  a  térségi  potenciálokra  építő,  a  versenyképességet  fokozó 
gazdaságfejlesztés 
1.1.)  Gazdasági  növekedés,  versenyképes,  innovatív  gazdaság,  kitörési  pontokra  épülő 
gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a foglalkoztatás bővítésével  
1.2.) A térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a Balaton 
térségére és az ipari‐innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal 
1.3.) Vidékies térségek értékalapú megújítása, a vidék élhetőségének és életképességének fokozása e 
térségek leszakadásának megállítása, és újbóli fejlődési pályára állítása  
 
2) A lakosság életminősége javítása, „jól létének” biztosítása, a társadalom fejlesztése 
2.1.) Egészséges társadalom megteremtése 
Az  egészségügyi  ellátás  minőségének  javítása  az  intézmények  infrastruktúrájának  fejlesztése, 
valamint  az  alap‐  és  szakellátások minőségének  emelése,  elérhetőségének  javítása  révén,  különös 
tekintettel a meglévő ellátások jövőbeli fenntartásának biztosítására 
2.2.) Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása 
A  köznevelési  és  a  felsőoktatási  szféra  infrastrukturális  fejlesztése  és  a  képzési  színvonal  javítása, 
hozzájárulva ezzel a megye gazdasági versenyképességének javításához 
2.3.) Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása 
A hátrányos helyzetűek életminőségének javítása, a szociális és társadalmi felzárkóztatás elősegítése 
a szociális szolgáltatások fejlesztése, valamint a család‐ és ifjúságügyi intézkedések támogatása révén, 
előtérbe  helyezve  az  elmaradott,  vagy  leszakadó  térségekben,  településrészeken  élők 
hátrányenyhítéséhez szükséges sajátos igényeket 
A  megye  társadalmi  környezetének  javítása  és  a  helyi  életminőség,  a  települések  élhetőségének 
fenntartása,  erősítése  a  kultúrához  és  a  sporthoz  kapcsolódó  minőségi  fejlesztések,  valamint  a 
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatok, közösségi programok támogatása révén. 
A megye,  a  várostérségek és a  központi helyek  szolgáltató és ellátó  szerepének növelése a humán 
kapacitások bővítése és minőségi fejlesztése révén, a helyi és térségi együttműködések támogatása, 
különös  tekintettel  a megye egészére  kiterjedő koordinatív  feladatok ellátásának biztosítására és a 
megyehatáron átnyúló szolgáltatások elérhetőségének javítására 
 
3)  A  térszerkezet  tudatos  alakítása,  versenyképességet  segítő  szerkezetfejlesztés,  a  várostérségek 
összehangolt fejlesztése 
3.1.) Természeti‐, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése, fenntartható használata, 
energiahatékonyság és környezetünk védelme. 
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3.2.)  Térségi  potenciálokra  alapozott,  a  gazdaság  versenyképessége  javítását  szolgáló  fenntartható 
térszerkezet kialakítása. 
3.3.) A városok és várostérségek összehangolt és integrált fejlesztése. 
3.4.) A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés fejlesztése. 
 
A  koncepció  tehát  felismeri  azt  a  tényt, mely  Vilonya  fejlődését  is  döntően meghatározza,  hogy  a 
városok  és  a  várostérségek  összehangolt  fejlesztése  szükséges.  A  jól  fejlődő  város  a  térségét  is 
magasabb  szintre  emeli,  kapcsolatuk  kétirányú,  hiszen  a  város  látja  el  a  térségét  a  hiányzó 
funkciókkal (pl. munkahely, közszolgáltatások, közigazgatási szolgáltatások), ugyanakkor egyes falvak 
átvállalhatnak funkciómegosztással bizonyos térségi feladatokat.  
 

1.2.3. Veszprém  Megye  Területfejlesztési  Programjával  (Stratégiai  Program)  való 
összefüggés vizsgálata 

 
Veszprém Megyei  Közgyűlés  47/2014.(IX.25.)  számú  határozatával  elfogadott  Stratégiai  Program  a 
megye hosszú távú céljait  jelöli ki, és ezzel mintegy iránytűje a 2014‐2020 közötti  időszakra készülő 
területfejlesztési programnak.  

 

A  területfejlesztési  koncepcióra  támaszkodva az alábbi prioritástengelyek és beavatkozási  területek 
kerültek megfogalmazásra: 

 

1. A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése a megye hagyományos 
foglalkoztató központjaiban, illetve vidéki térségeiben 

„Cél a gazdasági növekedés felgyorsítása, elsősorban, a kiemelt fejlődési potenciált hordozó ágazatok 
fejlesztésével  és  az  innováció  keletkezésének  és  terjedésének  ösztönzésével,  valamint  a 
foglalkoztatás bővítésének támogatásával.” 

 

Beavatkozási területek: 

Ipari  és  gazdasági  területek,  telephelyek  szolgáltatás‐  és  infrastruktúra  fejlesztése  a 
munkahelyteremtés érdekében 

Megyei kis‐ és közepes méretű vállalkozások foglalkoztatás‐bővítése és innovációs teljesítményének 
javítása 

A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összhangjának javítására irányuló intézkedések 

A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó programok 
támogatásával 

A képzések szerkezetének és tartalmának továbbfejlesztése az innovatív megoldások támogatására, a 
térségi gazdaság és a társadalom igényeihez való jobb alkalmazkodás érdekében 

 

„Kiemelt fontossággal bír a Székesfehérvár ‐ Várpalota ‐ Veszprém ‐ Ajka ipari‐ és innovációs tengely 
erősítése,  Veszprémben  és  térségében  a  kutatási‐,  innovációs  potenciál  erősítésére,  a  magas 
hozzáadott értéket adó ágazatok  fejlesztésére, Várpalota és Ajka  térségében pedig a  foglalkoztatás 
bővítésére helyezve a hangsúlyt.” 

 



Vilonya község településrendezési eszközök felülvizsgálata 2018. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

12. oldal 
 

2. A  sajátos  területi  ‐  természeti  erőforrás,  agroökológiai  és  turisztikai  ‐  potenciálok 
kiaknázása,  fenntartható erőforrás gazdálkodás A mobilitás  támogatása, az elérhetőség 
javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

„A  megye  egyedülállóan  gazdag  és  sokrétű  természeti  adottságainak  a  megye  fejlődésének 
szolgálatába  állítása  a  fenntarthatóság  szem  előtt  tartásával.  Kiemelkedően  fontos  a  vizek  és  az 
ásványkincsek  adta  potenciálok  kihasználása,  valamint  a  természeti  és  kulturális  értékek 
idegenforgalmi hasznosítása. A turizmus terén cél a vendégkör bővítése, a tartózkodási idők növelése 
és a turizmusból származó helyben maradó bevételek növekedése.” 

 

Beavatkozási területek: 

A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás 

Az energiagazdálkodás racionalizálása, a  települések alternatív és megújuló energiahasznosításának 
elősegítése, intézmények energiaracionalizáló fejlesztései, alkalmazkodás a klímaváltozás hatásaihoz 
a városokban 

Veszprém megye egyedülállóan gazdag turisztikai potenciáljának hasznosítása 

A megye agroökológiai potenciáljának hasznosítása, termelési feltételeinek megőrzése 

 

„Kiemelt  emellett  a  Balaton  parti  sáv,  a  Balaton‐felvidék  Veszprém  város  és  a  Bakony  térsége 
összehangolt  turisztikai  tervezése,  illetve a  fejlesztések összehangolása, az összehangolást biztosító 
szervezeti rendszerek erősítése.” 

 

3. A  mobilitás  támogatása,  az  elérhetőség  javítása,  a  helyi  és  térségi  közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése 

„A  cél  a  közlekedési  szolgáltatások minőségének,  és megbízhatóságának  javítása,  ezen  keresztül  a 
gazdaság versenyképességének növelése, illetve az itt élők életminőségének javítása.” 

 

Beavatkozási területek: 

Az elérhetőség javítása 

Térségi mobilitás biztosítása 

Környezetbarát közlekedési eszközök használata 

Intelligens közlekedési rendszerek fejlesztése 

Forgalombiztonság növelése 

 

4. A  lakosság  életminőségének  javítása,  a  diszkrimináció mentesség,  valamint  a  közösségi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek 
fejlesztése. 

„Veszprém megye települései nyújtsanak egészséges és harmónikus környezetet az itt élők és az itt 
pihenők  számára.  A  megye  városai  és  várostérségei  legyenek  képesek  az  új  kihívásokhoz 
alkalmazkodni összehangolt, integrált fejlesztések eredményeképpen. A helyi társadalmak fejlesztése 
járuljon hozzá a közösségek érdekeinek érvényesítéséhez, az esélyegyenlőség biztosításához.”  
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Beavatkozási területek: 

A városok demográfiai problémáinak kezelése, szegregátumok kezelése 

Városok ellátó szerepének növelése a várostérségek központi funkcióinak erősítése 

A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik stb.), 
valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése 

A megye környezetminőségének javítása 

A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása 

A  népesség  képzettségének  és  innovációs  képességeinek  javítása,  fiatalok,  pályakezdők  megyei 
foglalkoztatásba integrálása 

 

„A prioritási tengely Veszprém megye egész területére koncentrál. A megye egészségügyi és oktatási 
központjai szerepe hangsúlyos. A területi hátrányokból származó társadalmi hátrányok csökkentése 
kiemelten  a  megye  Vas  és  Zala  megyei  határ  menti  településeiben,  valamint  a  belső  periféria 
településeiben fontos.” 

 

Várpalotai Járás: 

Az  egyes  járások  területére  vonatkozó  stratégiai  célok  és  beavatkozási  területek  szintén 
meghatározásra kerültek. Vilonya a Várpalotai Járásba tartozik, melynek elsődleges fejlesztési célja a 
foglalkoztatási helyzet javítása, az alulhasznosított vagy felhagyott ipari területek újrahasznosítása, az 
elvándorlás megállítása munkahelyteremtéssel  és  a  települési  területek megújításával,  élhetőségük 
fokozásával. A fő fejlesztési célkitűzést az alábbi stratégiai célok segítik: 

 

• „A  térségi  és  a  helyi  gazdaság  fejlesztése,  foglalkoztatás  bővítése  Várpalotán,  illetve  a 
vidéki térségekben  

Beavatkozási területek:  

‐  Ipari  Park  fejlesztése,  Inkubátorház,  Innovációs és  Szolgáltató Központ  létrehozása és  tanácsadási 
szolgáltatások  fejlesztése,  ipari  területek  fejlesztése  a  szerkezetváltás  folytatása,  illetve  az 
újraiparosítás támogatása érdekében.  

‐ A vegyipar meglévő létesítményeinek hasznosítása, fejlesztése  

‐ Vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése  

‐ Helyi termékek gyártásának és piacteremtésének ösztönzése a vállalkozások online megjelenésének 
támogatása, piacfejlesztés ösztönzése  

‐  A  helyi  foglalkoztatási  szint  javítása  a  helyi  alternatív  foglalkoztatás  bővítést  célzó  programok 
támogatásával  

‐ Önfenntartó gazdaságok segítése a vidékfejlesztés eszközrendszerével  

 

• A  sajátos  területi  ‐  természeti  erőforrás,  agroökológiai  és  turisztikai  ‐  potenciálok 
kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás  

Beavatkozási területek:  

‐ A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás,  
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‐ A megkutatott ásványkincs többirányú hasznosításának elősegítése  

‐ A szélenergia kihasználására szolgáló fejlesztések és beavatkozások támogatása  

‐ A térség tavainak hasznosítása, környezetük fejlesztése  

‐ A vízrendezés támogatása  

‐ A városkörnyéki települések turisztikai potenciáljának hasznosítása  

‐ A terület agroökológiai potenciáljának hasznosítása  

‐  Várpalota  energiafüggősége  csökkentése,  az  energiahatékonyságot  elősegítő  fejlesztések 
támogatása,  alternatív  lehetőségek  támogatása  elsősorban  a  települések  kommunális  energia 
ellátására  

‐  A  korábbi  ipari,  valamint  a  honvédelmi  tevékenységek  során  sérült  tájrészletek  környezeti 
rehabilitációja  

 

• A  mobilitás  támogatása,  az  elérhetőség  javítása,  a  helyi  és  térségi  közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése  

Beavatkozási területek:  

‐ Térségi mobilitás biztosítása  

‐ A város elérhetőségét, a kistérségi központi szerepe erősítését, a foglalkoztatás bővítését, valamint 
a munkahelyek és a szolgáltatások elérhetőségét segítő közlekedési hálózat fejlesztés  

‐  Környezetbarát  közlekedési  eszközök használata,  a  kerékpárút hálózat  fejlesztése,  a  kerékpárutak 
hálózattá szervezése, a földúthálózat fejlesztése a településközi kerékpározási  lehetőségek bővítése 
érdekében  

‐ Intelligens közlekedési rendszerek támogatása  

‐ Forgalombiztonság növelése  

 

• A lakosság életminőségének javítása, a helyi közösségek fejlesztése  

Beavatkozási területek:  

‐ Várpalota ellátó szerepének növelése a környező települések tekintetében  

‐ A városkörnyéki települések fejlesztésének támogatása  

‐ A leromló városrészek hanyatlásának megállítása,  

‐ A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása  

‐ Az oktatás, a képzés és a továbbképzés fejlesztése minden szinten  

‐ A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik stb.), 
valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése.” 
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1.2.4. Veszprém  Megye  Területfejlesztési  Programjával  (Operatív  Program)  való 
összefüggés vizsgálata 

 
Veszprém  Megye  Területfejlesztési  Koncepciója  és  a  Veszprém  Megye  Területfejlesztési 
Programjának  Stratégiai  kötete  alapján  került  kidolgozásra  a  2014‐2020‐ig  értényes  Operatív 
Program.  

A  1298/2014.  (V.  5.)  Kormány  határozatban  megjelentek  alapján  Veszprém  megye 
gazdaságfejlesztési programjára 21 555 millió  Ft  áll  rendelkezésre, mely érinti Veszprém megye 10 
járását. A Várpalotai Járás 2 123,2 millió Ft forrásnagysággal tervezhet.  

A  támogatások  segítségével megvalósuló programok „megvalósíthatósági  tanulmányterv alapján az 
integrált települési és térségi tervekre épülnek, a megye, a megyei jogú városok, valamint a járások 
fejlesztési szükségletei és elképzelései alapján.”  

 

Az alábbi támogatási forrásokat vehetik igénybe: 

 

1. Európai Uniós támogatással megvalósuló programok 

1.1. TOP támogatással megvalósuló programok, projektek  

‐ Megyei Gazdaságfejlesztési Részprogram 

‐ Térségi integrált gazdaságfejlesztési fókuszú "vezér" projektcsomag(ok) és projektek 

‐ Tematikus megyei gazdaságfejlesztési projektcsomagok 

‐ Veszprém Megyei Jogú Város tervezett gazdaságfejlesztési programja 

Térségi  fejlesztési  részdokumentum,  mely  járási  fejlesztési 
részprogramokból/projektcsomagokból áll  

1.2. Ágazati  OP‐ból  megvalósítható  programok  –  az  OP  keretében  meghatározott  fejlesztési 
elképzelése részeként megjelölt. 

- Gazdaságfejlesztési és Innováció Operatív Program (GINOP) 

- Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 

- Környezet és Energetikaihatékonysági Operatív Program (KEHOP) 

- Integrált Közlekedésfejlesztés Operatív Program (IKOP) 

- Vidékfejlesztési Program (VP) 

- Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 

- Rászoruló Személyeket támogató Operatív Program (RSZTOP) 

- Közigazgatási – és Közszolgáltatási‐fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) 

1.3. Egyéb programok 

• CEF 

• INTERREG VC interregionális program 

• ESPON program 

• URBACT 

• Horizont 2020 keretprogram 
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• Világbank Támogatási Program, 

• Svájci Alap – Svájci Hozzájárulás, 

• Norvég Alap 

• Visegrádi Alap 

2. Hazai finanszírozású programok 

• Nemzeti Kulturális Alap 

• Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 

• MLSZ Országos Pályaépítési Program 

 

Veszprém Megye Stratégiai Programjában megfogalmazott prioritások, és az azokhoz igénybe vehető 
finanszírozási források: 

 

1. A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás 
bővítése  a  megye  hagyományos  foglalkoztató 
központjaiban, illetve vidéki térségeiben 

 

Finanszírozó forrás: 

GINOP, TOP, VP, EFOP 

2. A sajátos területi ‐ természeti erőforrás, agroökológiai és 
turisztikai  ‐  potenciálok  kiaknázása,  fenntartható 
erőforrás  gazdálkodás  A  mobilitás  támogatása,  az 
elérhetőség  javítása,  a  helyi  és  térségi  közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése 

 

Finanszírozó forrás: 

KEHOP,  TOP,  GINOP,  VP,  hazai 
forrás, MAHOP 

3. A mobilitás  támogatása, az elérhetőség  javítása, a helyi 
és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

Finanszírozó forrás: 

IKOP, TOP, hazai forrás, CEF 

4. A  lakosság  életminőségének  javítása,  a  diszkrimináció 
mentesség,  valamint a közösségi  szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés  esélyegyenlőségének  biztosításával.  A  helyi 
közösségek fejlesztése. 

Finanszírozó forrás: 

EFOP,  TOP,  RSZTOP,  KEHOP, 
GINOP hazai forrás 

 

Az  Operatív  Program  ismerteti  az  egyes  prioritások  alá  tartozó  intézkedéseket,  és  az  azok  alapján 
kidolgozott projektcsomagokat is. A projektcsomagok becsült forrásigénye, a finanszírozási források, 
a projektek ütemezése és a megvalósítási terület is rögzítésre került.  

 

1.3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 

 
A  településfejlesztési  koncepció  és  az  erre  épülő  településrendezési  eszközök  megalkotása  során 
figyelemmel kell lenni a tervhierarchiában a településrendezési tervek fölött álló országos és térségi 
tervek vonatkozó megállapításaira.  
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1.3.1. Az Országos Területrendezési Tervvel való összefüggések vizsgálata 

 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény (a továbbiakban: OTrT) határozza 
meg az ország egyes térségei térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, 
táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére,  ill. erőforrások védelmére. 
Az  ország  településein,  az  egyes  térségekben  a  területfelhasználásra  és  az  építésre  vonatkozó 
szabályokat e törvény rendelkezéseivel összhangban kell kialakítani.  

Az országos – megyei – települési rendezési tervek meghatározott hierarciában állnak egymással, az 
országos területfelhasználási kategóriák területén kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási 
kategóriákat,  a  kiemelt  térségi  és  megyei  területfelhasználási  kategóriák  területén  települési 
területfelhasználási egységeket lehet kijelölni.  

Az OTrT az alábbi országos területfelhasználási kategóriákat állapít meg: 

• erdőgazdálkodási térség, 

• mezőgazdasági térség, 

• vegyes területfelhasználású térség, 

• települési térség, 

• vízgazdálkodási térség, 

• építmények által igénybe vett térség, 

• települési térség. 

 

Az OTrT az alábbi országos övezeteket állapítja meg: 

• országos ökológiai hálózat, 

• kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, 

• jó termőhelyi adottságú szántóterület, 

• kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, 

• tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület, 

• világörökségi és világörökségi várományos terület, 

• országos vízminőség‐védelmi terület, 

• nagyvízi meder és a Vásárhelyi‐terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár‐
elhárítási célú szükségtározók területe, 

• kiemelt fontosságú honvédelmi terület. 
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Az  Ország  Szerkezeti  terve  Vilonyát  mezőgazdasági 
térségként  szerepelteti,  amit  nyugat  felől  a 
transzeurópai  vasúti  áruszállítási  hálózat  részeként 
működő  országos  törzshálózati  vasútvonalakhoz 
kapcsolódó  Hajmáskér  –  Balatonfűzfő  vasútvonal 
határol,  az  északi,  észak‐nyugati,  valamint  a  déli‐
délnyugati  részén  a  400  kV‐os  átviteli  hálózat 
távvezetékének elemei érintik.  
 

   

 

Országos  ökológiai  hálózat  övezetébe  sorolt  a 
település külterületének északi része.   

 

Az  OTrT  13.  §‐a  a  következőképp  rendelkezik  az 
övezetről: 

„Országos ökológiai hálózat övezete 

13. § (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan 
kiemelt  térségi  és  megyei  területfelhasználási  kategória, 
illetve olyan övezet  jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 
természetes  és  természetközeli  élőhelyeit  és  azok 
kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2)  Az  övezetben  bányászati  tevékenységet  folytatni  a 
bányászati  szempontból  kivett  helyekre  vonatkozó 
előírások alkalmazásával lehet. 

(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi 
és  a  megyei  területrendezési  tervekben  magterület, 
ökológiai  folyosó,  valamint  pufferterület  övezetbe  kell 
sorolni.” 

   



Vilonya község településrendezési eszközök felülvizsgálata 2018. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

19. oldal 
 

 

Kiváló  termőhelyi  adottságú  szántóterület  övezete 
érinti a külterület keleti felét.  

 

Az  OTrT  13/A.  §‐a  a  következőképp  rendelkezik  az 
övezetről: 

„13/A.  §  (1)  Kiváló  termőhelyi  adottságú  szántóterület 
övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb 
lehetőség  hiányában  területrendezési  hatósági  eljárás 
alapján jelölhető ki. 

(2)  Az  övezetben  külszíni  bányatelket  megállapítani  és 
bányászati  tevékenységet  engedélyezni  a  bányászati 
szempontból  kivett  helyekre  vonatkozó  szabályok  szerint 
lehet.” 

   

 

Jó  termőhelyi  adottságú  szántóterület  övezete 
érinti  a  külterület  keleti  felét,  a  kiváló  termőhelyi 
adottságú szántóterület övezetének környezetében.  

Az  OTrT  13/B.  §‐a  a  következőképp  rendelkezik  az 
övezetről: 

„13/B. § A településrendezési eszközökben a  jó termőhelyi 
adottságú  szántóterület  övezetét  a  mezőgazdasági  terület 
területfelhasználási  egység  kijelölésénél  figyelembe  kell 
venni.” 

   

A  kiváló  termőhelyi  adottságú  erdőterület 
övezete érinti a települést.  

Az  OTrT  14.  §‐a  a  következőképp  rendelkezik  az 
övezetről: 

„14.  §  (1)  Kiváló  termőhelyi  adottságú  erdőterület 
övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

(2)  Az  övezetben  külszíni  bányatelket  megállapítani  és 
bányászati  tevékenységet  engedélyezni  a  bányászati 
szempontból  kivett  helyekre  vonatkozó  szabályok  szerint 
lehet.” 
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A  település  északi  részén,  érintve  a  belterületet  is 
tájképvédelmi  szempontból  kiemelten  kezelendő  terület 
övezete található.  

Az  OTrT  14/A.  §‐a  a  következőképp  rendelkezik  az 
övezetről: 

„Tájképvédelmi  szempontból  kiemelten  kezelendő  terület 
övezete 

14/A.  §  (1)  A  tájképvédelmi  szempontból  kiemelten 
kezelendő  terület  övezete  területét  a  kiemelt  térségi  és 
megyei  területrendezési  terv  és  annak  alapján  a 
településszerkezeti terv pontosítja. 

(2) Az övezet  (1) bekezdés  szerint pontosított  lehatárolása 
által  érintett  területre  a  kiemelt  térség  és  a  megye 
területrendezési  tervének  megalapozó  munkarésze 
keretében  meg  kell  határozni  a  tájjelleg  helyi  jellemzőit, 
valamint a  település  teljes közigazgatási  területére készülő 
településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében 
meg  kell  határozni  a  tájjelleg  megőrzendő  elemeit, 
elemegyütteseit,  valamint a  tájképi egység és a  természeti 
adottságokhoz  igazodó  hagyományos  tájhasználat  helyi 
jellemzőit. 

(3) Az övezet  (1) bekezdés  szerint pontosított  lehatárolása 
által  érintett  területre  a  tájképi  egység  és  a  hagyományos 
tájhasználat  fennmaradása  érdekében  a  helyi  építési 
szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az 
építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. 

(4)  A  helyi  építési  szabályzat  az  építmények  tájba 
illeszkedésének bemutatására látványterv készítését írhatja 
elő és a  készítésre vonatkozó követelményeket határozhat 
meg. 

(5)  Az  övezetben  bányászati  tevékenységet  a  bányászati 
szempontból  kivett  helyekre  vonatkozó  szabályok  szerint 
lehet folytatni. 

(6)  Az  övezetben  a  közlekedési  és  energetikai 
infrastruktúra‐hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a 
tájképi  egység megőrzését  és  a  hagyományos  tájhasználat 
fennmaradását  nem  veszélyeztető  műszaki  megoldások 
alkalmazásával kell elhelyezni.” 
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Forrás: terport.hu 

A külterület északi, valamint a belterület nyugati felét 
érinti  az  országos  vízminőség‐védelmi  terület 
övezete.  

Az  OTrT  15.  §‐a  a  következőképp  rendelkezik  az 
övezetről: 

„Országos vízminőség‐védelmi terület övezete 

15.  §  (1)  Az  országos  vízminőség‐védelmi  terület 
övezetében  keletkezett  szennyvíz  övezetből  történő 
kivezetéséről  és  az  övezeten  kívül  keletkezett  szennyvizek 
övezetbe  történő  bevezetéséről  a  kiemelt  térség  és  a 
megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2)  Az  övezetbe  tartozó  települések  településrendezési 
eszközeinek  készítése  során ki  kell  jelölni  a  vízvédelemmel 
érintett  területeket,  és  a  helyi  építési  szabályzatban  az 
építési  övezetre  vagy  övezetre  vonatkozó  szabályokat  kell 
megállapítani. 

(3)  Az  övezetben  bányászati  tevékenységet  a  bányászati 
szempontból  kivett  helyekre  vonatkozó  szabályok  szerint 
lehet folytatni.” 

 

 

Nem szerepel a világörökségi és világörökségi várományos terület övezetében. A nagyvízi meder és a 
Vásárhelyi‐terv  továbbfejlesztése  keretében  megvalósuló  vízkár‐elhárítási  célú  szükségtározók 
területének övezete és a kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete nem érinti a települést.  

 

1.3.2. Veszprém Megye Területrendezési Tervével való összefüggések vizsgálata 

 

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  VMTrT‐ben  alkalmazott  területfelhasználási  és  övezeti 
kategóriákat szintén az OTrT állapította meg az alábbiak szerint: 

 

Kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák: 

a) legalább 50 ha területű térségek: 

aa) erdőgazdálkodási térség, 

ab) mezőgazdasági térség, 

ac) vegyes területfelhasználású térség, 

b) legalább 10 ha területű települési térség, 

c) területi korlát nélkül ábrázolt térségek: 

ca) vízgazdálkodási térség, 

cb) építmények által igénybe vett térség. 
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Kiemelt térségi és megyei övezetek: 

a) magterület, 

b) ökológiai folyosó, 

c) pufferterület, 

d) erdőtelepítésre javasolt terület, 

e) ásványi nyersanyagvagyon‐terület, 

f) rendszeresen belvízjárta terület, 

g) földtani veszélyforrás területe, 

h) honvédelmi terület. 

 

Vilonya  községet  alapvetően  hagyományos 
vidéki  települési  térségként  (83,05  ha), 
mezőgazdálkodási  (1021,89  ha),  kisebb 
részben erőgazdálkodási  (252,09 ha) valamint 
vízgazdálkodási  térségként  szerepelteti. 
(Forrás:  Veszprém  Megye  Szerkezeti  terve, 
Területi mérleg) 

A  terv  a  közlekedéshálózati  elemek  közül  a 
transzeurópai  vasúti  áruszállítási  hálózat 
részeként  működő  országos  törzshálózati 
vasútvonalat  jelöli. A település északi részét a 
400  kV‐os  átviteli  hálózat,  északi  és  középső 
részét  a  térség  energiaellátását  biztosító  120 
kV‐os  elektromos  elosztó  hálózat  elemi  szelik 
át. A külterület dél‐keleti szélét egy szakaszon 
érinti a tervezett térségi kerékpárút‐hálózat.  

 
Jelenleg  is  készül  azonban  a VMTrT módosítása, mely  az  országos  területrendezési  terv  által  előírt 
változtatásokat vezeti át, és melynek elfogadása várhatóan a közeljövőben megtörténik. Elfogadásáig 
a  településszerkezeti  terv és a  területrendezési  terv összhangjának  igazolása során az OTrT 31/B. § 
rendelkezéseit kell figyelembe venni.   
 

Vilonya község területén VMTrT az alábbi övezeteket határolja le: 
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A  település  északi  részén  körül  ökológiai 
magterület, valamint pufferterület található, a Séd 
mentén  pedig  ökológiai  folyosó  terület  övezetet 
jelöl. 

 

VMTrT alapján 

‐ Ökológiai magterület 414,50 ha 

‐ Ökológiai folyosó 31,74 ha 

‐ Pufferterület 166,71 ha 

 

Az OTrT a következőket rendeli el az övezetekről: 

„Magterület övezete 

17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 

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

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(2)  Az  (1)  bekezdésben  szereplő  kivételek  együttes  fennállása  esetén,  a  beépítésre  szánt  terület 
területrendezési  hatósági  eljárás  alapján  jelölhető  ki.  Az  eljárás  során  vizsgálni  kell,  hogy  biztosított‐e  a 
magterület, a magterület és az ökológiai  folyosó  természetes és  természetközeli élőhelyeinek  fennmaradása, 
valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(3)  

(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra‐hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és 
kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai 
kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhetők el. 

(5)  

(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem 
bővíthető. 

 

Ökológiai folyosó övezete 

18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 

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

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(2)  Az  (1)  bekezdésben  szereplő  kivételek  együttes  fennállása  esetén,  a  beépítésre  szánt  terület 
területrendezési  hatósági  eljárás  alapján  jelölhető  ki.  Az  eljárás  során  vizsgálni  kell,  hogy  biztosított‐e  az 
ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok 
zavartalan működése. 

(3)  

(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra‐hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és 
kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító 
módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával 
helyezhető el. 
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(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem 
bővíthető. 

Pufferterület övezete 

19. § 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.” 

 

 

 

Vilonya  lakóterületétől  dél‐nyugatra  kiváló 
termőhelyi  adottságú  szántó  terület  övezete 
található.  

Hatályos VMTrT alapján 94,75 ha  

Az OTrT a következőket rendeli el az övezetről: 

„13/A.  §  (1)  Kiváló  termőhelyi  adottságú  szántóterület 
övezetében  beépítésre  szánt  terület  csak  kivételesen, 
egyéb  lehetőség  hiányában  területrendezési  hatósági 
eljárás alapján jelölhető ki. 

(2)  Az  övezetben  külszíni  bányatelket  megállapítani  és 
bányászati  tevékenységet  engedélyezni  a  bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 
lehet.” 

 

 

 

 

A külterület északi és nyugati részén kisebb területek 
kerültek  kiváló  termőhelyi  adottságú  erdőterület 
besorolásba. 

Hatályos VMTrT alapján 52,22 ha 

Az OTrT a következőket rendeli el az övezetről: 

„13/B.  §  (1)  Kiváló  termőhelyi  adottságú  erdőterület 
övezetében  beépítésre  szánt  terület  csak  kivételesen, 
egyéb  lehetőség  hiányában  területrendezési  hatósági 
eljárás alapján jelölhető ki.  

(2) Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása,  illetve 
bányászati  tevékenység  engedélyezése  a  bányászati 
szempontból  kivett  helyekre  vonatkozó  szabályok  szerint 
lehetséges.” 

 

 

A VmTrT és az OTrT is alkalmazza, azonban nem érint a települést: 
• Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete,  
• Földtani veszélyforrás területe,  
• Rendszeresen belvíz járta terület övezete,  
• Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete,  
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• Honvédelmi terület övezete. 
 
Az alábbi övezeteket a VmTrT használja, azonban az OTrT nem alkalmazza. Az OTrT 31/B. § e) és g) 
pontja alapján nem kell alkalmazni: 

• Országos  komplex  tájrehabilitációt  igénylő  terület  övezete,  térségi  komplex 
tájrehabilitációt igénylő terület övezete  

• Országos  jelentőségű  tájképvédelmi  terület  övezete,  térségi  jelentőségű  tájképvédelmi 
terület övezete  

• Történeti települési terület övezete 
• Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség‐védelmi terület övezete 
• Felszíni vizek vízminőség‐védelmi vízgyűjtő területe övezete  
• Ásványi nyersanyag‐gazdálkodási terület övezete  
• Együtt tervezhető térségek övezete  
• Nagyvízi meder övezete,  
• Vízeróziónak kitett terület övezete  
• Széleróziónak kitett terület övezete 

 

1.4. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK - AZ ADOTT TELEPÜLÉS 
FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ - VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI 

 
Vilonya községgel szomszédos települések: Öskü, Sóly, Királyszentistván, Litér, Papkeszi, Berhida. 
 
Öskü Község Településszerkezeti tervét a 164/2006.(XII.28.) sz. határozattal fogadták el, és többször 
módosították. Vonatkozó megállapításai: 
  A közös határszakasz mentén Öskü  területén  többségében általános mezőgazdasági, kisebb 
részben  gazdasági‐ipari  valamint  erdő  terület  övezete  került  kijelölésre.  Az  iparterület  dél  felől 
történő megközelítését biztosító gyűjtőút Vilonya külterületén halad át (041/5 hrsz) és csatlakozik a 
meglévő közúthálózathoz.  
 
Sóly 71/2002.  (VI.04.) sz. határozattal elfogadott,  többször módosított  településszerkezeti  tervének 
vonatkozó megállapításai: 
Sóly területén a közös közigazgatási határszakasz mentén védelmi erdő, általános mezőgazdasági és 
természetközeli terület övezete található.  
 
Királyszentistván  11/2007.(X.24.)  sz.  kt.  határozattal  elfogadott  településszerkezeti  tervének 
vonatkozó megállapításai: 
  Királyszentistván és Vilonya között a határ a Séd‐patak, melynek területe hol egyik, hol másik 
településhez tartozik. Királyszentistván ezen túl az összekötő úttól északra általános mezőgazdasági 
területekkel,  a  7202  úttól  délre  pedig  falusias  lakóterülettel,  illetve  az  ahhoz  kapcsolódó 
zöldterülettel  és  tervezett  véderdő  sávval  csatlakozik  Vilonyához.  Ettől  délre  részben  nagyobb 
kiterjedésű általános mezőgazdasági, valamint véderdő, részben gazdasági‐ipari területek találhatók 
a közös közigazgatási határ mentén.  
 
Litér  121/2014.(IX.26.)  sz.  határozattal  elfogadott  településszerkezeti  tervének  vonatkozó 
megállapításai:  
Litér viszonylag rövid szakaszon csatlakozik Vilonya területével, a határos területek Má‐Gy általános 
mezőgazdasági terület‐gyepterület övezetű besorolásúak.  
 
Papkeszi  3/2011.(I.26.)  sz.  határozattal  elfogadott  településszerkezeti  tervének  vonatkozó 
megállapításai:  
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A  Papkeszivel  közös  határ  mentén  Papkeszi  északi  részén  a  Colorchemia  lakótelep  kertvárosias 
lakóterülete, délebbre általános mezőgazdasági területek találhatók. A mindkét településen áthaladó 
MÁV 27. sz. vasútvonal mentén vasúti területtel, ettől északra és délre keskeny tervezett erdősávval 
csatlakozik Vilonyához.  
 
Berhida Város 135/2015.(XI.26.) sz. határozatával elfogadott településszerkezeti tervének vonatkozó 
megállapításai: 
 A  közös  határ  mentén  Berhida  felől  többségében  védelmi  és  gazdasági  erdő,  valamint  általános 
mezőgazdasági terület található, a 7202 sz. út északi részén gazdasági‐ipari területekkel csatlakozik, 
az  összekötő  úttól  délre  különleges  beépítésre  nem  szánt  nagy  kiterjedésű  sportolási  célú  terület 
található. A  gazdasági  terület  jelentős  részén  (a Vilonyával határos  szakaszin  is)  feltárt  szennyezett 
területet jelöl a településszerkezeti terv.  
 

1.5. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA 

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció megállapításai 

 
Vilonya Község Önkormányzata 2005‐ben, a 71/2005.(V.30.) számú határozatával fogadta el a ma is 
érvényes településfejlesztési koncepcióját.  
A  koncepció  a  település  általános  ismertetésén  és  a  természeti,  táji  értékei  és  tájhasználatának 
feltárásán  alapuló  vizsgálati  munkarésze  után  SWOT  analízisben  rögzíti  a  település  erősségeit, 
gyengeségeit,  valamint  a  fejlesztések  lehetőségeit  és  a  megvalósítását  veszélyeztető  tényezőket  a 
természeti‐,  táji  adottságok,  műszaki  infrastruktúra,  mezőgazdaság,  ipar,  szolgáltatás, 
idegenforgalom, lakossági aktivitás aspektusából. 
A vizsgálat után a fejlesztési javaslatok között felsorolja a koncepció alkotáskor alkalmazott tervezési 
elveket: 
‐ Váltás‐orientált stratégia 
  A  Fejlesztési  Koncepció  és  a  Településrendezési  Tervek  célt  és  térbeli  lehetőséget  kell 
biztosítsanak a fejlsztésekhez 
  Tovább kell építeni a térbeli műszaki infrastruktúra‐rendszereket 
  Fejleszteni kell a szellemi infrastruktúrát 
  Természet‐  és  környezetvédelem  rendszerének  kialakítása,  a  természet‐közeli  gazdálkodás 
feltételeinek biztosítása 
  A  prioritásokra  kijelölt  stratégiák  megvalósításához  a  marketing‐tevékenység  szervezeti  és 
anyagi feltételeinek biztosítása 
  Célirányos munkaerő átképzés 
  Pihenőfalu‐jelleg erősítése 
 
‐ Offenzív stratégia 

Mezőgazdasági termékek korszerű feldolgozása 
Falusi turizmus fejlesztése 
Kulturális örökség feldolgozása, védelme, bemutatása 
Az idegenforgalom komplex rendszerének kidolgozása, bekapcsolása a térségi rendszerekbe 
Sík területek intenzív hasznosítása 
A helyi kismesterségek felélesztése, az idegenforgalom szolgálatába állítása 
Szabadidő‐sport területek további kialakítása 

 
‐ Deffenzív stratégia 
  A természeti táj jellege és egysége kedvezőtlen megváltozásának megakadályozása 
  Tájidegen tájhasználat megelőzése 
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  Területek elaprózódása és nem termelő célú elidegenítése elleni intézkedések 
  Felkészülés az előre nem látható kedvezőtlen tendenciákra 
  Szükséges változások halogatásnak kiküszöbölése 
  Az ingatlanok jelentős mértékű külföldi kézbe történő adásának megakadályozása. 
 
A Képviselő‐testület álláspontja szerint a település fejlesztését az offenzív‐stratégia elvei mentén kell 
megvalósítani. Ehhez az alábbi ágazati fejlesztési irányokat határozta meg: 
Mezőgazdaság: 

• A megyei  átlag  aranykorona‐érték  alatti  földterületeinek  védelme  és  legcélszerűbb 
használata 

• Az ágazat szerkezet‐átalakításának szervezését, vertikumok kialakítását,  támogatási, 
értékesítési módszerek kidolgozását segítő szervezeti rendszer kidolgozása 

• EU‐s támogatások megszerzéséhez szükséges szellemi infrastruktúra létrehozása 
• Mezőgazdasági termékeket feldolgozó szervezet létrehozása 
• Meglévő mezőgazdasági üzemek fejlesztése, korszerűsítése 

Ipar, szolgáltatás 
• A helyi ipar részére – elsősorban szolgáltató és háttéripar jelleggel – biztosítani kell a 

térbeni és intézményi feltételeket és az infrastruktúrát 
• A Balatoni üdülőkörzet részére háttér‐szolgáltatásokban való részvétel biztosítása 

Idegenforgalom 
• Mint  a  Balatoni  Üdülőkörzet  háttértelepülése  részt  kell  vállalni  az  üdülőkörzet 

szerepéből 
• A  falusi  turizmus  fejlesztése,  szervezési‐intézményi  feltételeinek  biztosítása, 

kapcsolati rendszer kialakítása 
• A turizmus térbeni feltételeinek biztosítása 

o A kulturált pihenés és táborozás biztosítása 
o A települési gyalogos és kerékpár forgalom kiépítése 
o Falusi turizmus infrastruktúrájának kialakítása 

• Közterületek kulturált kialakítása, fenntartása 
• A helyi  védelemre kijelölendő épületek  felújításáról,  karban  tartásáról gondoskodni 

kell – Önkormányzati rendelet 

Műszaki, infrastruktúra‐fejlesztés 
• A települési utak szilád burkolattal történő ellátása 
• A  csapadékvíz‐elvezető  rendszert  felül  kell  vizsgálni,  és  a  szükséges  munkákat 

elvégezni 
• Szennyvíz vezeték hálózat kiépítése 

Intézményi jellegű fejlesztési feladatok 
• A Rendezési Tervben biztosítani kell egyes intézmények elhelyezhetőségét 
• A település sportlétesítményeinek elhelyezése területileg is megoldandó 
• Művelődési ház korszerűsítése, bővítése 

Közterületek alakítása 
• A  település  üzemeltetését  és  kulturált megjelenését biztosító módon kell  kialakítani  és 

fenntartani 
• A  közparkokat,  zöldterületeket  bővíteni  kell,  azok  használhatóságát  meg  kell  oldani, 

fenntartani 

 



Vilonya község településrendezési eszközök felülvizsgálata 2018. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

28. oldal 
 

Lakóterületek 
• A magas lakós lakásszám csökkentése 
• Új lakótelkek kialakítása a Veszprémből ill. ipari településekről érkezők részére 
• A  településfejlesztést  a  legszigorúbb  környezetvédelmi  előírások  mellett  szabad 

végrehajtani 
• Védőövezetekkel (véderdő, zöldterület) kell a lakó‐ és intézményi területeket védeni 

 
Előzetes rendezési elhatározások: 

• Fel  kell  készülni  a  lakótelkek  iránti  megnövekedett  igényekre,  de  lényeges  területi 
fejlesztésre nem kerül sor 

• A belterület egyes részeinek újraszabályozása, a faluközpont rendezése és vállalkozói 
övezetek kijelölése.  

 
Az  I.  mellékletben  pedig  többségében  területi  megjelöléssel  részletesen  leírja  a  rendezési  terv 
átalakítására vonatkozó elképzeléseket.   
 

1.5.2. A hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

Civil településfejlesztési vagy rendezési szerződés nincs érvényben. 
 

1.6. VILONYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEI 

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 

 
A Képviselő‐testület a jelenleg érvényes településszerkezeti tervet a 31/2007.(III.26.) sz. határozattal, 
a helyi építési szabályzatot a 26/2007.(XII.12.) sz. rendelettel fogadta el.  
 

1.6.2. A hatályos településsezrkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

 
Belterület 
A  hatályos  településszerkezeti  terv  a  belterület  nagy  részét  a  kialakult  területhasználatnak 
megfelelően sorolja az egyes területfelhasználási kategóriákba. Az ófalu területén jellemzően falusias 
lakóterületet ábrázol, az intézmény és a szolgáltató jellegű létesítmények telkén, illetve a központban 
településközpont vegyes terület övezetet szerepeltet. Ez alól a vegyesbolt és ingatlana jelent kivételt, 
ami gazdasági – kereskedelmi, szolgáltató övezet besorolású. 
Az  ófaluval  szomszédos,  későbbi  beépítésű  lakóterületek  a  7202.  sz.  összekötő  út  északi  oldalán  a 
településszerkezeti  terv  szerint  falusias,  a  szabályozási  terv  alapján  kertvárosias  lakóterület 
besorolásúak,  az  iskolakápolna  településközpont  vegyes,  a  mellette  lévő  vendéglátóhelyet, 
munkásszállót  és  a  környezetét  (fejlesztési  céllal)  gazdasági‐kereskedelmi,  szolgáltató  terület 
övezetbe  sorolja.  Körülötte  zöldterület  található,  a  mellette  lévő  temető  különleges  terület 
besorolású.  
 
Az  ófalutól  délre,  később  beépült  lakóterület  (Újtelep utca)  kertvárosias  lakóterületű,  a  tömbbelső 
feltárásával alakult ki az iskola új épületének telke, településközpont vegyes besorolással. 
 
A  Séd  völgyében  található  (többségében  egykori  malom)  épületek  gazdasági‐idegenforgalmi  célú 
szolgáltató  övezetűek,  a  völgyben  a  belterülethez  közel  fekvő  területeken  turisztikai/szabadidős 
fejlesztést támogató kemping és sportterület került kijelölésre.  
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Belterületi, belterület közeli tervezett területfelhasználás, fejlesztési területek 
 A  lakóterület  bővítését  szerepelteti  a  településszerkezeti  terv  déli  és  keleti  irányban  kertvárosias 
illetve  falusias  lakóterületként.  Központjában  tervezett  gazdasági‐kereskedelmi,  szolgáltató,  illetve 
zöldterület,  külterületi  határán  30  m  széles  véderdő  sáv  került  kijelölésre.  További  lakóterület 
fejlesztés történt az ófalutól észak‐nyugatra az összekötő út és a vasút által határolt területen.  
A lakóterületi bővítések a szabályozási terven is szerepelnek, a településszerkezeti terv leírásában és 
a  helyi  építési  szabályzatban  is  megemlítésre  került,  hogy  a  kialakításuk  ütemét  önkormányzati 
határozattal kell szabályozni.  
A  felsorolt  fejlesztések  közül  az  Újtelep  utcától  délre  lévő  tervezett  lakóterület  (Pap  Gábor  utca) 
telkeinek kialakítása, közművesítése és közvilágítással történő ellátása történt meg.  
 
Külterület 
Külterületen többnyire a művelési ágnak megfelelő területfelhasználás szerepel a településszerkezeti 
tervben, jellemzően általános mezőgazdasági, főként a külterület északi részén nagyobb összefüggő 
erdőterületek  találhatók.  Kertes  mezőgazdasági  terület  a  Séd  menti  kisparcellás  területen,  a 
Belsőhegyen és a külterület észak‐keleti felén található.  
Murvabányái különleges (rekultiválandó) bánya terület besorolásúak, a 054/4 hrsz‐ú bányától délre 
gazdasági‐ipari területet jelöl a terv. A Séd‐patak és medre, a Malom‐árka, valamint a vízmű területek 
és a kialakított mesterséges  tavak  (90 hrsz) vízgazdálkodási  terület besorolásúak. A  település keleti 
határán,  a  Berhidai  határban  lévő  transzformátor  állomás  területe  szintén  gazdasági‐ipari  terület 
besorolású,  azonban  a  terület  jelenleg már  nem Vilonya,  hanem Berhida  közigazgatási  területéhez 
tartozik.  
 
Külterületi tervezett területfelhasználás, fejlesztési területek 
A  külterület  keleti  felén  több  helyen,  valamint  a  nyugati,  Királyszentistvánnal  szomszédos  határán 
igen nagy méretű  tervezett összefüggő erdőterületek került  kijelölésre  jellemzően szántó  területek 
igénybevételével.  
A Belsőhegyi kertes mezőgazdasági  ingatlanok körül három nagyobb területen tervezett különleges 
sport területet szerepeltet a településszerkezeti terv. Ezek közelében, a temetőtől északra tervezett 
gazdasági‐ipari terület került kijelölésre.  
A külterületen tervezett változtatások mostanáig nem valósultak meg.  
 

1.7. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA 

1.7.1. Demográfia, társadalom 

 

 
forrás: 
http://gis.lechnerkozpont.hu/foldgomb/
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Vilonya  lakónépessége  a  KSH  2017.  01.  01‐ei  adatai  alapján  612  fő,  mellyel  a  Várpalotai 
járáslegkisebb  népességű  települése.  Lakónépessége  a  két  népszámlálás  (2001‐2011)  között, 
Veszprém  több  agglomerációs  településéhez  hasonlóan  4%‐  kal  növekedett.  2012‐2016  között 
erőteljes, 6%‐os fogyatkozás következett be, de az elmúlt évben 2,5%‐os növekedés volt. 
 

4. ábra: A lakónépesség alakulása 

 
Természetes  fogyást/szaporodást  tekintve  Vilonya  2009‐ig  a  járási,  megyei  és  országos  adatokhoz 
képest  kedvezőbb  képet mutatott.  A  2009‐es  csúcsot  követően messze meghaladta  a  természetes 
fogyás a megyei, járási és országos átlagot.  2015‐ös év volt az, ahol már átlagos volt a természetes 
fogyás. Vándorlási egyenlegét  tekintve 2012‐től  folyamatosan  romló képet  láthatunk, egyre  inkább 
meghaladta  az  elvándorlás  száma  az  odavándorlásét.  2015‐ben  a  járásban  Vilonyán  volt  a 
legrosszabb  a  vándorlási  veszteség  (sokkal  többen  költöztek  el,  mint  költöztek  oda),  míg  Tésre 
költöztek a legtöbben. Vándorlási nyereséggel rendelkezett még Pétfürdő és Öskü.  

 
             
 
 
 

     
 
 
 

5. ábra: Természetes szaporodás/fogyás (ezrelék)  6. ábra Vándorlási egyenleg (ezrelék) 
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7. ábra: Vándorlási egyenleg járási összehasonlításban

8. ábra A cigány (romani, beás) etnikai kisebbséghez tartozó népesség aránya (%), 2011 (TEIR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A két népszámlálás adatait összehasonlítva látható, hogy az elmúlt tíz évben kedvezőtlen demográfiai 
folyamat indult el, hiszen a 2001‐es adatokhoz képest csökkent a fiatalok aránya, míg az időskorúak 
aránya nőtt a lakónépességen belül.   
 

Lakónépességen belül az alábbi korcsoportok aránya 

  2001  2011. 

0‐14 éves (fiatal korúak)  18%  16% 

15‐64 éves (aktív korúak)  71%  71% 

60‐x éves (időskorúak)  11%  13% 

 

1.7.1.1. Nemzetiségi összetétel 

 
Vilonyán 2001‐ben a 625 fős népességből 1 fő vallotta magát valamely hazai kisebbséghez tartozónak 
(cigánynak). A 2011‐es népszámlálás adatai alapján a 639 fős népességből a magyar nemzetiségűek 
aránya  csökkent  és  3,5%‐ra  nőtt  a  valamely  hazai  kisebbséghez  tartozók  aránya.  Ekkor  a 
legjelentősebb számú kisebbség a cigány (roma) (1,9%) és a német (1,1%) volt. Ezzel Vilonya a Bakony 
és  Balaton  Keleti  Kapuja  Egyesület  közösségében  az  5.  helyen  áll  a  cigány  (romani,  beás) 
kisebbséghez tartozó népesség arányát tekintve.  
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1.7.1.2. Képzettség, életminőség 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 a  megfelelő  korúak 
százalékában 

férfi  nő  összesen

10–X  éves  általános 
iskola  első  évfolyamát 
sem végezte el  0,3  ‐  0,2 

15–X  éves  legalább 
általános  iskola  8. 
évfolyam 

96,0  91,9 

 
 
 
94 

18–X  éves  legalább 
érettségi  23  33,7  28,3 

25–X  éves  egyetem, 
főiskola stb. oklevéllel 

5,3  7,7 

 
 
 
6,5 

9.  ábra  A  népesség  iskolai  végzettség  és  nemek  szerint,
2011 (Forrás: KSH népszámlálás) 

10. ábra Egyetem, főiskola, stb. oklevéllel rendelkezők a megfelelő korúak százalékában, 2011  
(Forrás: KSH népszámlálás) 
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1.7.1.3. Foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok 

 

Lakónépesség (fő) 
(2017.) 

612 fő 

Lakónépességen  belül  az  alábbi  korcsoportok  aránya 
(2011.): 
0‐14 éves (fiatal korúak) 
15‐64 éves (aktív korúak) 
60‐x éves (időskorúak) 
 

 
16%   (98 fő) 
71%  (451 fő) 
13%   (83 fő) 
 

Regisztrált munkanélküliek száma (2017. december)  
(Nemzetgazdasági Minisztérium) 

11fő 

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma  
(KSH 2015) 

1fő 

180  napnál  hosszabb  ideje  regisztrált  munkanélküliek 
száma (2017. december) [fő]  
(Nemzetgazdasági Minisztérium) 

 
5fő 

Egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma 
(Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, 2017. március) 

13fő 

Általános  iskola  8  osztályánál  kevesebb  végzettséggel 
rendelkező regisztrált munkanélküliek száma 
(Nemzetgazdasági Minisztérium, 2017. 4. negyedév) 

0fő 

Általános  iskolai  végzettségű  nyilvántartott  álláskeresők 
száma 
(Nemzetgazdasági Minisztérium, 2017. 4. negyedév) 

8fő 

Középiskolai  (szakmunkásképző,  szakiskola, 
szakközépiskola,  technikum,  gimnázium)  végzettségű 
nyilvántartott álláskeresők száma 
(Nemzetgazdasági Minisztérium, 2017. 4. negyedév) 

2fő 

Felsőfokú  (egyetem,  főiskola)  végzettségű nyilvántartott 
álláskeresők száma 
(Nemzetgazdasági Minisztérium, 2017. 1. negyedév) 

0fő 

Fizikai foglalkozású nyilvántartott álláskeresők száma 
 (KSH 2016.) 

22 fő 

Szellemi foglalkozású nyilvántartott álláskeresők száma 
(KSH 2016.) 

1fő 

Felsőfokú  végzettségűek  a  25  éves  és  idősebbek 
arányában  
(TeIr 2011.) 

6,5% 
 

Foglalkoztatottak aránya a 15‐64 éves népességen belül 
(TeIr 2011.) 

57,9% 

Naponta ingázó (eljáró) foglalkoztatottak aránya 
(TeIr 2011.) 

84% 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 
(TeIr 2011.) 

35,2% 

 
Nyilvántartott álláskeresők aránya az aktív korúakon (15‐
59 évesek) belül  
2016. december (www.nfsz.hu)  

4,75% 
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1.7.2. Térbeli‐ társadalmi rétegződés, szegregátumok 

 
A szegregáció fogalmát a hazai szakirodalom leggyakrabban a területi elhelyezkedéssel, lakhatással és 
az  ebből  következő  intézményi  –  Magyarországon  jellemzően  az  oktatás  területén  jelentkező  – 
elkülönüléssel/elkülönítéssel  kapcsolatban  használja.  Szegregációnak  nevezzük  azt  a  jelenséget, 
amikor  egy‐egy  településen belül  a  különböző  társadalmi  rétegek,  etnikai  csoportok  stb.  lakóhelye 
erősen  elkülönül  egymástól.  A  szegregáció  együtt  jár  a  jövedelmi  viszonyok  és  a  települési 
infrastruktúra lényeges egyenlőtlenségeivel.  
Vilonyára  a  Központi  Statisztikai  Hivatal  Népszámlálási  főosztálya  a  2011‐es  népszámlálás  adatai 
alapján elvégezte a településen található szegregátumok lehatárolását. A lehatárolás a 314/2012‐es 
Kormányrendelet  10.  mellékletében  meghatározott  szegregációs  mutató  alapján  történt.  A 
szegregációs  mutató  a  2011‐es  népszámlálási  adatokból  állítható  elő.  A  314/2012‐es 
Kormányrendeletben foglaltak szerint azon területek tekinthetők szegregátumnak, ahol a  legfeljebb 
általános  iskolai  végzettséggel  rendelkezők  és  a  rendszeres munkajövedelemmel  nem  rendelkezők 
aránya  az  aktív  korúakon  (15‐59  év)  belül  eléri,  illetve  meghaladja  az  adott  településtípusokra 
vonatkozó határértéket. 
 
A  településen  nem  található  olyan  terület,  mely  a  szegregációs  mutató  alapján  megfelelne  a 
tényleges szegregátum vagy a szegregációval veszélyeztetett terület feltételeinek. 
 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők 

 
Vilonya  stratégiai  célkitűzései  közé  tartozik  a  helyi  kezdeményezésekre  és  erőforrásokra  építve  a 
vidék  szellemi  és  épített  örökségének  megőrzése,  életképes  vidéki  közösségek  kialakítása,  az 
együttműködés javítása, a partnerkapcsolatok és a helyi identitás erősítése.  

 

1.7.3.1. Civil szervezetek, sport egyesületek 

 
A  civil  szervezetek elsősorban a  szabadidős programok  szervezésében és  lebonyolításában  vesznek 
részt. 

Bejegyzett egyesületek:  

Vilonyáért Egyesület (8194 Vilonya, Hétvezér utca 22.) 

Vilonyai Polgárőr Egyesület (8194 Vilonya, Kossuth u. 18.) 

Vilonya Helytörténeti, Helyismereti, Honismereti és Kulturális Egyesület  

Népdalkör 

Nyugdíjas klub 

A 2015. évi tevékenységük a következő volt: 
‐ Az Iskolai és Óvodai Szülői Szervezetek a gyermekek részére szerveztek rendezvényeket, kirándulni 
vitték a Vilonyán tanuló iskolásokat és az óvodásokat.  
‐  A  Vilonyai  Kispályás  Labdarúgó  Csapat  és  a  Testépítő  Klub  lehetőséget  biztosít  a  mozgásra, 
sportolásra, a többletenergia levezetésére.  
‐ A Vilonyai Népdalkör és a Vilonyai Nyugdíjas Klub a szórakozás és szórakoztatás lehetőségét nyújtja 
a település lakóinak. Közösségépítő szerepük példaértékű a fiatalok számára is.  
‐ A Vöröskereszt helyi  szervezete  ruhaosztást  szervezett és élelmiszerrel  segítette a  rászorulókat, a 
többgyermekes családokat.  
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‐  A  Vilonyai  Polgárőr  Egyesület  rendszeresen  lát  el  szolgálatot  a  településen.  Jelenlétükkel 
hozzájárulnak  a  falu  rendjéhez,  a  lakosság  nyugalmához,  a  bűncselekmények  megelőzéséhez. 
Rendezvények szervezésében és lebonyolításában, biztosításában rendszeresen részt vesznek.  
‐  A  könyvtár  és  közművelődési  helye  keretében  volt  lehetőség  a  kézműves  tevékenységek 
megismerésére, gyakorlására  is. A gyermekekkel bábjátékot  tanultak és mutattak be. De szervezett 
kiállítást,  könyvbemutatót,  előadást  ‐  közbiztonsági  témában  ‐  is.  A  szervezett  szabadidős 
programokon minden korosztály képviseltette magát. 

1.7.3.2. Egyházak 

 
A  2011‐es  népszámláskor  választ  adók  75,5%‐a  vallotta magát  római  katolikus,  2,5%‐a  református, 
1%‐a görög katolikus és 0,4%‐a evangélikus vallásúnak. 
 
Református templom:  
Kossuth u., 332hrsz. 
 
A  település egyik  leghíresebb nevezetessége, és egyben 
legrégebbi  épített  történelmi  emléke  a  település  DNy‐i 
sarkán  álló  Árpád‐kori  református  templom,  aminek 
különlegessége,  hogy  a  12‐13.  században  építették, 
méghozzá  gótikus  stílusú  erődtemplomként,  hogy  a 
település  lakói  és  a  hívők  ide  bújhassanak  el  a  külső 
fenyegetés elől. 
A  templomot  sajnos  még  ez  sem  tudta  megvédeni  a 
hatalmas  seregekkel  érkező  törököktől,  akik  így  olyan  óriási  károkat  okoztak  benne,  hogy  azt  csak 
1720‐ra tudták maradéktalanul helyrehozni a helyiek. 
A  templom különlegességei  közé  tartozik még a keletelt egyenes  záródású  szentély, amelyet kőből 
készült  dongás  boltozattal  fedtek  be.  A  templom  hajója  eredetileg  lapos  mennyezettel 
rendelkezhetett,  része  és  a  Ny‐i  homlokzat  tornya  barokk  toldás.  1796  előtt  vélhetően  nem 
rendelkezett toronnyal. A szentélyben gótikus szentségtartó fülke maradványa található. A helybeliek 
a  múlt  században  a  templom  körüli  és  a  templom  ajtajában  levő  "régi  kripták"‐ról  tudtak.  A 
templomról  okleveles  említésünk  nincs,  papját  is  legkorábban  1506‐ból  ismerjük.  A  templom  alatt 
mindmáig rengeteg feltáratlan építmény található, amelyek rengeteg történelmi emléket őrizhetnek. 
 

1.8. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 

1.8.1. Humán közszolgáltatások 

1.8.1.1. Oktatás 

 
Hétszínvirág Napközi‐Otthonos Óvoda és Bölcsőde Óvoda Vilonya (8194 Vilonya, Papkeszi út 5/a.)  
 

A vilonyai óvoda az alsó tagozatos iskola óvodai szárnnyal való átalakításával 2002. szeptemberében 
indult a Berhidai Köznevelési Társulás keretében. Csendes és szép környezetben  jól megközelíthető 
helyen található. Az intézményben egy óvodai csoport működik, a maximális gyermeklétszám 30fő. A 
gyerekekkel két óvodapedagógus és egy dajka foglalkozik. A hátrányos és veszélyeztetett gyermekek 
gondozását 2003.  januártól Berhida Város Családsegítő Szolgálata  látja el. Az étkeztetést a berhidai 
Süni  Napköziotthonos  Óvodából  szállított  étellel  oldják  meg,  az  óvoda  melegítőkonyhával 
rendelkezik.  A  csoportszobák  barátságosak,  jól  felszereltek,  esztétikus  bútorokkal  vannak 
berendezve.  Az  épület  rendelkezik  tornaszobával,  amelynek  felszerelését  úgy  alakították  ki,  hogy 
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méretét tekintve alkalmas legyen az óvodások számára is. Az óvodához tartozó udvar tágas. Az udvari 
játékok az EU feltételének megfelelnek, fából készültek. A gyerekek két nagyméretű betonos pályát is 
használhatnak.  Az  óvoda  Tevékenységközpontú  Nevelési  Programmal  dolgozik.  A  helyi  igényekhez 
igazított nyitva tartással igyekeznek segíteni a szülőknek abban, hogy gyermekeik miatt ne érje őket 
hátrány a munkahelyükön. 
 
 
Berhidai  II.  Rákóczi  Ferenc  Német  Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola Vilonyai Tagiskolája  
(8194 Vilonya, Papkeszi út 5/a.) 
 
Református  iskolájának tanítóit 1714‐től feljegyezték. A 
rendszerváltozás  után  az  egyházak  visszaigényelték 
egykori  tulajdonukat,  így  a  település  hosszú  idő  után 
először  iskola  nélkül  maradt.  A  község 
képviselőtestülete elhatározta,  iskolát épít a  falunak. A 
Gózon  Imre  tervei  alapján  felépült  négy  tantermes 
iskolát  2001.  január  7‐én  vették  birtokukba  az  alsó 
tagozatos gyerekek. Vilonyán két összevont osztályban tanulnak negyedik osztályig a diákok, majd az 
anyaintézmény  tanulóivá  válnak.Az  osztályok  létszáma  8fő.  Az  épület  úgy  készült,  hogy  kis 
átalakítással alkalmas legyen óvodás korú gyermekek fogadására is. 
 
 
Művelődési ház és Könyvtár  
(8194 Vilonya, Kossuth u. 11.) 
 
A  könyvtár  az  Eötvös  Károly  Megyei  Könyvtár  és 
Közművelődési  Intézet  Kistérségi  Ellátás 
anyaintézményhez tartozik. Hetente egyszer tart nyitva.  
 
A  Kultúrház  gondoskodik  klubok,  szakkörök, 
tanfolyamok,  egyéb  művelődési  közösségek,  lakossági 
önszerveződő  csoportok  működési  feltételeinek 
biztosításáról,  megfelelő  helyszínt  biztosít  a  művészeti 
csoportok, együttesek működéséhez, helyszínt ad a település kulturális rendezvényeinek, részt vesz 
az állami,  a  társadalmi ünnepek, más események megszervezésében és  lebonyolításában, helyszínt 
biztosít a település polgárai számára szabadidejük kulturált eltöltéséhez, részt vesz az önkormányzat 
által  vállalt  közművelődési  feladatok  ellátásában,  helyet  biztosít  a  település  polgárai  számára  a 
nyilvános  internet  használathoz.  A  Kultúrház,  mint  művelődési  intézmény  működtetése,  Vilonya 
Község Önkormányzata költségvetésének „Művelődési központok, házak tevékenysége” a könyvtár a 
„Közművelődési könyvtári tevékenység” elnevezésű szakfeladatát képezi. 
 

1.8.1.2. Szociális ellátás 

 
Családsegítő  Központ  (8181  Berhida,  Veszprémi  u.  1‐3.)  működési  területe  Berhida  Város 
Önkormányzatának  közigazgatási  területe,  valamint  megállapodás  szerint  Vilonya  Község 
Önkormányzatának közigazgatási területe. 
 
A  Családsegítő  Központ  keretében  ‐külön  megállapodás  szerint  Vilonya  közigazgatási  területen 
végzett tevékenysége:  
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‐ házi segítségnyújtás, ill. szakmai irányítás  
‐ szociális étkeztetés, étkeztetés  
‐ családsegítés  
‐ gyermekjóléti szolgáltatás 
  
Az intézmény szolgáltatásai: 
Szolgáltatások:  ‐  tanácsadás,  családi, életvezetési,  kapcsolatteremtés,  kapcsolattartás problémáinak 
megoldásában; ‐ ügyintézéshez segítségnyújtás; ‐ álláskeresés; ‐  információnyújtás; ‐ szolgáltatások, 
adományok  közvetítése;  ‐  felvilágosítás  segélyekről;  ‐  egyéni,  pár‐  és  családkonzultáció;  ‐ 
krízishelyzetben  segítő  beavatkozás;  ‐  természetbeni,  anyagi  támogatások  közvetítése;  ‐  hirdetési 
lehetőség  hirdetőtábláinkon;  ‐  jogi  tanácsadás  közvetítése;  ‐  professzionális  segítségnyújtás  a 
serdülőkori  problémákra  (egészségügyi,  mentális,  szociális  tám.)  a  különböző  intézményekkel  – 
óvoda, iskola, nevelési tanácsadó stb. – szervezetekkel együttműködve; ‐ nyári szünetben a gyerekek 
szabadidős  foglalkozásának megszervezése,  illetve  táboroztatás;  ‐  programok  szervezése,  ünnepek 
megtartása az Idősek Klubjában is; nemcsak a házi gondozottaknak, hanem a község idős lakosságát 
is 15 érinti, amellyel színesebbé, élmény gazdaggá szeretnénk változtatni hétköznapjaikat; A Társulás 
szolgáltatásainak igénybevétele ingyenes. Fogadó óráit úgy határozza meg az intézmény, hogy abban 
az  időben  gyermekek,  családok,  egyének  is  igénybe  vehessék.  Ügyfélfogadási  időben  fogadja  az 
önként, valamint megkeresés alapján érkező klienseket, ügyfeleket. 
 
A Családsegítő Központ által szervezett beilleszkedést nyújtó programok típusai: 
    a) életmódformáló tanácsadások, 
    b) saját erőforrások feltárására irányuló egyéni programok. 
 

1.8.1.3. Egészségügy 

 
Háziorvosi rendelő (8194 Vilonya, Kossuth u.18.) 
Vilonya község teljes közigazgatási területe a Berhida III. háziorvosi körzettel egy háziorvosi körzetet 
alkot. Az ellátás a 8194 Vilonya, Kossuth u.18. alatti orvosi rendelőben történik. Heti három nap egy‐ 
egy órában van rendelés. Vilonya község teljes közigazgatási területe a Berhidai házi gyermekorvosi 
körzettel egy házi gyermekorvosi körzetet alkot. Hetente két nap fél ill. egy órában van rendelés. Az 
alapellátáshoz  kapcsolódó  ügyeleti  ellátást  az  önkormányzat  Veszprém  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatával  kötött  feladat‐átvállalási  szerződés  keretében  látja  el.  Vilonya  község  teljes 
közigazgatási  területe  Berhida  és  Papkeszi  településekkel  egy  fogorvosi  körzetet  alkot. A  fogorvosi 
körzetet székhelye 8182 Berhida, Szegfű u.3. Vilonya község teljes közigazgatási területe a Berhida III. 
védőnői  körzettel  egy  védőnői  körzetet  alkot,  az  ellátás  a  8194  Vilonya,  Kossuth  u.  18.  alatti 
tanácsadó helyiségben történik minden szerdán.  
 
Közbiztonsági szervek 
A Vilonyai  Polgárőr  Egyesület  (8194 Vilonya,  Kossuth u.  18.)  célja  az  élet  és  testi  épség óvásával  a 
lakosság biztonságérzetének növelése, közösségi kapcsolatok erősítése. Ezzel együtt közreműködik a 
településen működő kamerarendszer működtetésében a Rendőrkapitányság által biztosított szakmai 
felkészítést követően.  
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1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

 
Az  önkormányzati  esélyegyenlőségi  program  tartalmazza  különösen  a  helyi  közügyekkel  és  a 
települési önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat, megvalósításuk forrásigényét 
és végrehajtásuk tervezett ütemezését. 
 
Vilonya  Község  Önkormányzata  az  Esélyegyenlőségi  Program  (2013‐  2018)  elfogadásával 
érvényesíteni kívánja:  

 az egyenlő bánásmód, és  

 az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,  

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 

  a diszkriminációmentességet,  

 szegregációmentességet,  

 a  foglalkoztatás,  a  szociális  biztonság,  az  egészségügy,  az  oktatás  és  a  lakhatás  területén  a 

helyzetelemzés  során  feltárt  problémák  komplex  kezelése  érdekében  szükséges 

intézkedéseket.   A  köznevelési  intézményeket – az óvoda kivételével – érintő  intézkedések 

érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

A program az alábbi  területeken  igyekszik megteremteni az esélyegyenlőséget és próbál megoldást 
adni a felmerült problémákra: 
 

 A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
A  településen  nincs  mély  szegénységben  élő  és  a  roma  származásúak  száma  is  elenyésző.  Ebből 
kiindulva  ilyen  irányú  problémáról  nem  beszélhetünk,  ezért  ezen  a  területen  nincs  szükség 
beavatkozásra. 
 

 Gyermekek esélyegyenlősége 
Problémák: 

 A településen élő 14 év alatti gyermekek számához viszonyítva több mint 40 % veszi 

igénybe a rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmikedvezményt 

 A korai fejlesztés lehetősége, mint önkormányzati feladat megszűnt. 

 A nők helyzete, esélyegyenlősége 
Probléma:  

 Sajnos  helyileg  már  egyre  kevesebb  vagy  nincs  is  foglalkoztatást  segítő  képzési 

lehetőség forráshiány miatt. A közeli munkaügyi kirendeltségek sem szerveznek már 

képzéseket, vagy csak nagyon meghatározott személyi körnek. 

 Bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet nincs a településen.  

 A munkaidő nem alkalmazkodik a család igényeihez. 
 
A nők helyzetét segíti:   

 Vilonya közelében két, nem önkormányzati anyaotthon található 

 Önkormányzati  képviselők  körében  a  4  főből  1  nő  található.  A  Hivatal  dolgozóinak 

100 %‐a nő.  

 óvodai férőhelyek száma elegendő 
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 Idősek helyzete, esélyegyenlősége 
Problémák: 

 A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők 24 %‐át teszik ki a lakosságszámnak, 

ami magasnak mondható. 

 Az idősek foglalkoztatását támogató program jelenleg nincs a településen. 

 korban előrehaladva fokozatosan növekszik az özvegyek aránya  

Az idősek helyzetét javítja a településen: 

 A településen Nyugdíjas Klub és Népdalkör is működik, valamint a Művelődési Ház és 
az önkormányzat is szervez különböző programokat. 

 szépkorúak köszöntése, a Falu Karácsonya 
 

 Fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
Problémák: 

 Nem minden területen biztosított az akadálymentesség  

 Magas a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma. 

 Az  elszigetelten  élő,  fogyatékkal  élőnek  vagy  fogyatékkal  élő  gyermeket  nevelő 

szülőknek vagy fogyatékost ápoló családtagnak kapcsolatteremtésre, fórumokba való 

bekapcsolódásra, szabadidős tevékenységekre kevés lehetősége van. 

Fejlesztési lehetőségek:  

 A  szolgáltatásokhoz  való  hozzáféréshez  információs  és  kommunikációs 

akadálymentesítettségre szükség lenne. 

 

 

A fogyatékkal élők helyzetét javítja a településen: 

 A  település önkormányzati  intézményeinek épületei  fizikailag akadálymentesítettek, 

valamint az orvosi rendelő, a posta és az üzletek is. 

 Helyi  partnerség,  lakossági  önszerveződések,  civil  szervezetek  és  for‐profit  szereplők 
társadalmi szerepvállalása 

 Vilonyán az egyházi és a civil szervezetek tevékenysége jelentős. 

 A  szociális  szolgáltatásokat  a  helyi  Családsegítő  Központ  és  a  Református  Egyház 
végzi. 

 Az  önkormányzat  részt  vesz  tagként  a  Berhidai  Köznevelési  Társulási  Tanácsban, 

valamint a Berhidai Gyermekjóléti Társulási Tanácsban. 

 Vilonya község tagja még a Szociálpolitikai Kerekasztalnak is. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 
hoznak  létre. Tagjai: Családsegítő Központ vezetője, Szociálpolitikai Kerekasztal elnöke, Polgárőrség 
vezetője, Önkormányzati Hivatal esélyegyenlőségi referense. 
A  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program  elfogadását  követően,  a  véleménynyilvánítás  lehetőségének 
biztosítása érdekében az önkormányzat nyilvános  fórumot hív össze, amelyre a szülők, a hátrányos 
helyzetű  csoportok  képviselői,  valamint  a  nevelőtestületek  tagjai  is  meghívást  kapnak.  A 
véleményformálás lehetőségét biztosítja a Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala. 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására érdekében évente tájékoztatják a program megvalósításában 
elért  eredményekről,  a  monitoring  eredményeiről  a  település  döntéshozóit,  tisztségviselőit,  az 
intézmények, szülők és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
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1.9. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre, a gazdasági versenyképességet befolyásoló 
tényezők (elérhetőség, munkaerő képzettsége, K+F stb.) 

 
A település gazdasági szempontból önmagában gyenge adottságú. A mezőgazdasági üzemi termelés 
visszaesett, ill. átalakult. A kereső népesség nagyobb részét a közeli ipari üzemek foglalkoztatják (pl. 
Peremarton). Ez már 1960‐ban is így volt.  
 
Vilonya része a Veszprémi nagyvárosi településegyüttesnek, mely 18 településből áll és 539km² ‐nyi 
területű. A településegyüttes területének kisebb része a Bakonyban (Eplény, Olaszfalu) és a Balaton‐
felvidéken (Hidegkút, Tótvázsony) található, nagyobb – keleti – részét a Veszprémi fennsík, a Bakony 
délkeleti  lábai,  és  a  Séd‐patak  középső  folyása  (Öskü,  Királyszentistván)  uralja.  Veszprém  vonzó 
hatása  túllép  a  2013.  január  1‐én  kialakított  járási  határokon.  Települései  közül  Litér  és 
Királyszentistván  a  Balatonalmádi,  Öskü  és  Vilonya  a  Várpalotai,  Olaszfalu  pedig  a  Zirci  járásba 
tartozik. 
 
Veszprémi  nagyvárosi  településegyüttest  alkotó  18  település  lakónépességének  2011  végén  több 
mint  kétharmada  dolgozott  a  tercier  szektorban.  Ipari,  építőipari  szervezeteknél  30,  a 
mezőgazdaságban  pedig  csupán  1,5%‐ukat  foglalkoztatták.  A  településcsoport  központjában  a 
szolgáltató ágazatok  foglalkoztatási  struktúrán belüli erőteljes, a megyei átlagot  is  jóval meghaladó 
túlsúlya  (72%) érvényesült, míg a vonzáskörzetben a tercier ágak sokkal kisebb (57%‐os) részarányt 
képviseltek,  s  a  foglalkoztatási  szerkezet  hasonló  volt,  mint  a  megye  egészében.  A  Veszprémi 
településegyüttesben  működő  vállalkozások  81%‐a  szolgáltatások  nyújtására  szakosodott. 
Részesedésük jelentős különbséget mutatott a települések között, a legalacsonyabb olaszfalui (49%) 
és  a  legmagasabb  veszprémi  és  vilonyai  (85%)  között  36  százalékpontnyi  a  különbség.  Az  összes 
vállalkozás  17‐17%‐a  a  kereskedelemben,  valamint  a  tudományos  és  műszaki  tevékenység 
nemzetgazdasági  ágakban  működött.  A  termelő  ágak  közül  a  mezőgazdasággal  átlagosan  a 
vállalkozások  1,8%‐a  foglalkozott.  Bándon,  Királyszentistvánon,  Litéren  és  Vilonyán  nincs 
mezőgazdasági  vállalkozás,  de  Sólyon  és  Szentkirályszabadján  is  csak  2–2.  Ipari  és  építőipari 
tevékenység  céljából  a  cégek,  egyéni  vállalkozások  17%‐át  alapították,  részesedésük Veszprémben, 
Sólyon  és  Vilonyán  volt  alacsonyabb  az  átlagnál.  Az  1980‐as  évek  végén  sorban  omlottak  öszsze  a 
szocialista  ipari vállalatok Veszprémben és környezetében, köztük az akkoriban  legnagyobb Bakony 
Művek  is.  Helyüket  a  „minőségi  ipari”  autóalkatrész‐gyártó,  elektronikai,  tetőcserép‐  és 
kéménygyártó,  valamint  kereskedelmi  és  élelmiszeripari  cégek  vették  át.  A  településegyüttes 
legnagyobb  foglalkoztató  és  árbevételű  cégei  többek  között  a  megyeszékhelyen  a  Continental 
Automotive Hungary Kft, a VALEO Auto‐ Electric Magyarország Kft., a BALLUFF‐Elektronika Kft., illetve 
a BRAMAC Kft., Nemesvámoson az MTD Hungária Kft. és a HARIBO Hungária Kft, Hajmáskéren pedig 
a  100  Íz  Center  Kft.  Emellett  a  térségben működik  a  híres Herendi  Porcelánmanufaktúra, melynek 
története több mint 185 évre nyúlik vissza.  
 
Veszprém  megye  2013‐ban  elfogadott  Területfejlesztési  Koncepciójában  rögzítettek  szerint  a 
Várpalotai járás kiemelt gazdaságfejlesztési szerepet tölt be a jelenleg futó programozási időszakban; 
a megye (Székesfehérvár ‐ Várpalota – Veszprém – Ajka gazdasági és innovációs tengelye, a Balaton 
térségével  párhuzamosan,  a  térségi  gazdaságfejlesztés  és  a  tudásipar meghatározó  célterülete.    A 
járásközpont  fent  említett  gazdasági  szerepe  Veszprém  Megye  Területfejlesztési  Programjában  is 
megjelenik,  elsősorban  „A  térségi  és  a  helyi  gazdaság  fejlesztése,  foglalkoztatás  bővítése  a megye 
hagyományos  foglalkoztató  központjaiban,  illetve  vidéki  térségeiben”  prioritáshoz  kapcsolódóan.  A 
tervdokumentumban  rögzítettek  alapján  „kiemelt  fontossággal  bír  a  Székesfehérvár ‐   Várpalota ‐  
Veszprém ‐   Ajka  ipari‐   és  innovációs  tengely  erősítése,  Veszprémben  és  térségében  a  kutatási‐, 
innovációs potenciál erősítésére, a magas hozzáadott értéket adó ágazatok fejlesztésére, Várpalota 
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és  Ajka  térségében  pedig  a  foglalkoztatás  bővítésére  helyezve  a  hangsúlyt.”    A  térség  számára 
ugyanakkor  a  „Várpalota ‐ Pétfürdő ‐ Berhida ‐ Papkeszi ‐ Balatonfűzfő”  tengely  a  duális  térségi 
gazdaságfejlesztés  lehetőségét  teremti  meg,  hiszen  ez  a  fejlődési  tengely  a  vegyipar  köré 
összpontosuló,  innováció‐orientált  gazdasági  megújulás  kiemelt  célterületeként  értelmezhető.  Az 
iparágak képviseletében a legnagyobb iparűzési adót fizető vállalatok közé tartozik évről‐évre az AHI 
Roofing Kft., a Hohenloher Speciálbútor Kft., az  Inotal Kft, a MABA Hungária Kft. és az MFT Metall‐
Form Technik Kft. A  legnagyobb  iparűzési  adót  fizető vállalatok mellett  kiemelkedő és  a  jövőben  is 
ígéretes  a  BBT  Saválló  Acéltermékek  Kft.,  a  DIKON  Készülékgyártó  Kft,  a MasterInox  Kft., a  Real ‐  
Water  Team  Kft.  és  a  WeldProduct  Kft.  gazdasági  teljesítménye.  A  térség  iparági  hagyományaira 
alapozva jelentős értéket képvisel a bányagép‐  és berendezések gyártásra szakosodott specializáció 
és kitörési pontként említhető a vegyipari örökségen alapuló gazdaságfejlesztés  is. A tercier szektor 
ágazatai  közül  a  legnagyobb  működő vállalkozásszámot  magáénak  tudó  kereskedelem  terén  a 
termeltetés,  a  helyi  felvásárlás  és  a  kereskedelem  közötti  kapcsolat  erősítésre  szorul.  A  tercier 
szektoron  belül  kiemelkedően  meghatározó  vállalkozás  a  humán‐egészségügyi,  szociális  ellátást 
képviselő Várpalotai Városi Kórház és Rendelőintézetet működtető PalotaHost Kft.   
 
A  megyeszékhely  és  vonzáskörzete  állandó  népességének  fele,  munkavállalási  korú  népességének 
háromnegyede  volt  adófizető  2012‐ben.  A  18  település  alkotta  településcsoport  egy‐egy  adózó 
polgára éves szinten 324 ezer forintnyi személyi jövedelemadót fizetett, a megyei átlag 1,2‐szeresét. 
A településegyüttes  lakóinak az adó alapjául szolgáló éves átlagjövedelme megközelítette a 2 millió 
forintot,  és  264  ezer  forinttal  magasabb  volt  a  megyei  átlagjövedelemnél.  Vilonyán  2015‐ben  az 
adófizetők aránya 53,68% volt. Ez a járásban a legmagasabb arány, de megyei átlagot is meghaladó. 
Ugyanebben az évben települési szinten a munkaviszonyból származó  jövedelem 624 528 613Ft, az 
összes adófizető 350 fő volt. 
 
A  megyei  munkahelyek  koncentráltságát  jelzi,  hogy  a  megyében  élő  foglalkoztatottak  több  mint 
négytizede más településre jár dolgozni, mint ahol lakik. Veszprém vonzáskörzetét a megyei átlagot 
meghaladó mértékű  ingázási arány  jellemzi, mivel a környező települések kevés számú,  illetve nem 
megfelelő munkalehetőséget tudnak nyújtani az ott élők számára. A 2011. évi népszámlálás szerint a 
17  vonzáskörzethez  tartozó  település  foglalkoztatottjainak  72%‐a  –  több  mint  7300  fő  –ingázott 
naponta  lakóhelye  és  munkahelye  között.  A  megyeszékhely  komoly  vonzerővel  bír  a  környező 
települések számára, az ingázó munkavállalók több mint hattizede (4500 fő) Veszprémben dolgozott 
az összeíráskor. Veszprém vonzáskörzetének ingázó népessége kissé  idősebb korösszetételű, mint a 
megye  naponta  más  településre  eljáró  munkavállalói.  A  vonzáskörzethez  tartozó  településeken 
inkább  a  középkorúak,  míg  a  megye  egészében  inkább  a  fiatalabbak  ingáznak  naponta.  A 
településegyüttes naponta ingázó foglalkoztatottjainak iskolai végzettsége meghaladja a helyben lakó 
és  helyben  dolgozókét.  Az  ingázó  népesség  körében  kevesebb  az  olyan  személy,  aki  érettséginél 
alacsonyabb  iskolai  végzettséggel  rendelkezik.  A  vonzáskörzethez  tartozó  települések  ingázóinak 
foglalkozás  szerinti  összetétele  mind  a  helyben  foglalkoztatottakétól,  mind  pedig  a  megye 
valamennyi ingázóitól eltér. A Veszprém és vonzáskörzetében élő ingázók körében magasabb az ipari, 
építőipari  és  a  szellemi  foglalkozásúak  aránya,  míg  a  szolgáltatási  tevékenységet  végzők  és  a 
mezőgazdaságban foglalkoztatottak inkább helyben dolgoznak.  
 
Vilonya község tekintetében az ingázások a következő képen alakultak a 2011‐es népszámlásás adatai 
alapján: 
 

Helyben lakó és dolgozó a helyben foglalkoztatott százalékában 
(KSH 2011) 

78,8% 

Naponta bejáró a helyben foglalkoztatott százalékában 
(KSH 2011) 

21,2% 

Helyben foglalkozatott a helyben lakó százalékában  8,2% 
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(KSH 2011) 

Ingázási különbözet ezer lakosra (KSH 2011)  ‐324,4fő 

Változó településen dolgozó az ingázók százalékában (KSH 2011)  10,6% 

Naponta külföldre ingázó az ingázók százalékában (KSH 2011)  0,0% 

Átmenetileg külföldön tartózkodó ezer lakosra (KSH 2011)  6,3fő 

(forrás: https://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/ingc.html) 
 
 
Egy  településegyüttes  fejlődését  jelentősen  befolyásolja  a  megközelíthetősége,  vasúti  és  közúti 
ellátottsága.  Sok  más  településhez  hasonlóan  Vilonya  lakói  közül  is  megfelelő  helyi  munkahely 
hiányában  sokan  vállalják  a  napi  ingázást  lakóhelyük  és  munkahelyük  között.  Az  ingázás  iránya 
Veszprém, Várpalota, illetve Berhida Peremarton városrésze. 
 

  
elérhetőség 
átlagos ideje 

autóval 

autóbusz 
járatpárok száma 
munka‐napokon 

átlagos utazási 
idő autóbusszal 

Megye 
székhely 

13 min  36  20 min 

Járás 
székhely 

15 min  44  50min 

Főváros  1 óra 07 min  12  2‐ 2,5 óra 

 
A megyeszékhely, Veszprém, autóval 13 perc alatt, autóbusszal 20 perc alatt elérhető. Az autóbuszos 
közlekedés hétköznapokon  jó, a nap minden szakában oda és vissza  lehet  jutni. Kerékpárút nincs a 
településen  kiépítve.  A  főváros  autóval  (autópályán)  közel  egy  óra  alatt  elérhető.  A  településre 
közvetlen  vonatközlekedés  nincs,  Budapestről  Veszprémig  lehet  eljutni  vasúttal,  ahol  autóbusz 
kapcsolat van.  
 
 
Vilonya gazdasága 
 
 

Regisztrált 
vállalkozások 
száma‐ 
GFO14 
2016 [db] 

46  Regisztrált  gazdasági  vállalkozások 
száma ezer lakosra, 2010‐ig (db) 

Regisztrált  gazdasági  vállalkozások 
száma ezer lakosra, 2011‐től (db) 
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0  és  ismeretlen  fős 
regisztrált  vállalkozások 
száma  ‐  GFO14  2016 
[db] 

1‐9  fős  regisztrált 
vállalkozások  száma  ‐ 
GFO14 2016 [db] 

10‐19  fős  regisztrált 
vállalkozások  száma  ‐ 
GFO14 2016 [db] 

20‐49  fős  regisztrált 
vállalkozások  száma  ‐ 
GFO14 2016 [db] 

3  43  ‐  ‐ 

Regisztrált vállalkozások száma nemzetgazdasági áganként 
(2016.) 

 

Mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, 
halászat 

Bányászat,  kőfejtés,  feldolgozóipar,  villamosenergia‐,  gáz‐, 
gőzellátás,  légkondicionálás,  vízellátás;  szennyvíz  gyűjtése, 
kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 

12 db  3 db 

Feldolgozóipar  Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, 
kezelése, hulladékgazdálkodás, 

szennyeződésmentesítés 

Építőipar 

3 db  ‐  5 db 

Kereskedelem, gépjárműjavítás  Szállítás, Raktározás  Szálláshely‐szolgáltatás, 
vendéglátás 

4 db  3 db  1 db 

Információ, kommunikáció  Pénzügyi, biztosítási 
tevékenység 

Ingatlanügyletek 

1 db  ‐  4 db 

Szakmai, tudományos, műszaki 
tevékenység 

Adminisztratív és szolgáltatást 
támogató tevékenység 

Oktatás nemzetgazdasági ágban 

2 db  6 db  ‐ 

Humán‐egészségügyi, 
szociális ellátás 

Művészet, szórakoztatás, 
szabadidő nemzetgazdasági 

ágban 

Egyéb szolgáltatás 
nemzetgazdasági ágban 

‐  3 db  2 db 

Kiskereskedelmi üzletek száma 
(db) 2013 

Vendéglátóhelyek száma (db) 
2013 

 

Élelmiszer vegyesüzletek és 
áruházak száma 

Éttermek, büfék száma   

1  1   

 

Idegenforgalom 2018 

Szálláshelyek vendéglátóinak 
száma 2018 [db] 

Szálláshelyek férőhelyeinek 
száma 2018 [db] 

 

1 (Vilonyai Református Egyház 
Parókia épülete) 

 

32 
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Kivetett iparűzési adó (2018)  nettó árbevétel 2%‐a, napi átalány 1000Ft/nap 

Iparűzési  adó  2017‐es 
előirányzott bevétel (Ft)  4 070 000 

Magánszemélyek  kommunális 
adója (2018)  5000 Ft/év 

Kommunális  adó  2017‐es 
előirányzott bevétel (Ft)  1000000 

Építményadó (terület) 

az  építmény  adókötelezettség  alá  eső  minden  egész  m2‐e  után 
200,‐ Ft/m2/év,  
a  településkép  védelméről  szóló  törvény  szerinti  reklámhordozó 
után 5.000,‐ Ft/m2/év. 

Építményadó  2017‐es 
előirányzott bevétel (Ft)  360000 

Gépjárműadó  2017‐es 
előirányzott bevétel (Ft)  1400 000 

 

1.9.2. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet‐kínálat) 

 

  Települési 
szintű adat 

Új építésű lakások aránya (százalék) 

Lakások száma  
(KSH 2017. 01. 01.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

234db 

 

Lakásállomány 

A lakások és lakott üdülők építési év 
szerint, (KSH 2011. népszámlálás) 
 

 
1946 előtt 
1946‐1960 
1961‐1970 
1971‐1980 
1981‐1990 
1991‐2000 
2001‐2005 
2006‐2011 

 
48 
62 
43 
29 
33 
5 
3 
8 
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A  lakások  és  lakott  üdülők 
komfortosság  szerint  (KSH  2011. 
népszámlálás) 
 

összkomfortos 
komfortos 
félkomfortos 
komfort nélküli 
szükség‐ és egyéb lakás 
 
 

135 
76 
5 
14 
1 

A  lakások  és  lakott  üdülők 
alapterület  szerinti  aránya  (KSH 
Népszámlálás, 2011.): 
 

 
 
 
‐29 m2 alapterületű lakás 
30‐39 m2 alapterületű lakás 
40‐49 m2 alapterületű lakás 
50‐59 m2 alapterületű lakás 
60‐79 m2 alapterületű lakás 
80‐99 m2 alapterületű lakás 
100‐ m2 alapterületű lakás 
 

 
 
 
0,0% (0db) 
1,7% (4db) 
6,5% (15db) 
8,2% (19db) 
31,17% (72db) 
33,77% (78db) 
18,61% (43db) 
 

Közüzemi  ivóvízvezeték‐,  és 
közcsatorna‐hálózatba  bekapcsolt 
lakások száma (db) 
(KSH, 2016) 

ivóvíz: 
232 
 
csatorna: 
212 

 

Közüzemi  ivóvízvezeték  és 
szennyvízgyűjtő‐ hálózat hossza (km) 
(KSH, 2013) 

ivóvíz: 
4 
 
csatorna: 
6 

 

Közműolló (százalék) 

Háztartási  villamosenergia‐ 
fogyasztók száma (db) 
(KSH, 2016) 

246   

Villamosenergia‐  fogyasztók  száma 
(db) (KSH, 2016) 

267   

A  kisfeszültségű  villamosenergia‐
elosztóhálózat hossza (km) 

5   



Vilonya község településrendezési eszközök felülvizsgálata 2018. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

46. oldal 
 

(KSH, 2016)  

Háztartási  villamosenergia 
fogyasztás 1000KWh/fő (2015) 

1.09   

Háztartási gázfogyasztók száma, (db) 
(KSH, 2016) 

152   

Összes  gázfogyasztók  száma,  (db) 
(KSH, 2016) 

159   

A  háztartási  gázfogyasztókból  a 
fűtési  fogyasztók  száma,  (db)  (KSH, 
2016) 

152   

Az összes gázcsőhálózat hossza  (km) 
(KSH, 2016) 

5   

 
 

 

 
 
Lakóingatlanok négyzetméterárainak alakulása 2018 januárjában 
(forrás: http://www.ingatlannet.hu/statisztika/Vilonya) 

 
Lakóingatlanok  esetén  Vilonya  településen  az  elmúlt  5  évben  az  átlag  négyzetméter  ár  92 423 
forintról 187 892 forintra nőtt, ami 95 469 forintos emelkedést jelent. 
 

 
Átlag m²‐ár 

(Ft) 
Átlag 
m² 

Átlagár 
(Ft) 

Legolcsóbb 
m² 
(Ft) 

Legdrágább m² 
(Ft) 

Legolcsóbb
(Ft) 

Legdrágább
(Ft) 

Lakóingatlanok 
187 893  148 

20 983 33
3 

187 500  188 285  7 500 000  32 950 000

 

 

forrás: http://webmap.lechnerkozpont.hu/webappbuilder/apps/foldgomb1701/ 
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A nominál ár a mindenkori, forintban értendő árakat jeleníti meg egy négyzetméterre vetítve, míg a 
reál ár a nominál ár  inflációval korrigált értéke. A szórás megmutatja, hogy az adott  időszakban az 
átlagos  négyzetméter  áraktól  átlagosan mennyivel  tértek  el  az  ingatlanok  négyzetméterre  vetített 
árai. A  reál m² ár  alakulását  a Központi Statisztikai Hivatal szezonálisan kiigazított maginfláció  segítségével  
az ingatlannet.hu kalkulált. 
 

 
 
 

 
 
 

1.10. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE 

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

 
Vilonya Község Gazdasági Programja 2014‐2020‐ig  tartó  időszakra szól. A program alap célkitűzése, 
hogy  a  település  meglévő  és  lehetséges  gazdasági‐pénzügyi  forrásait  prognosztizálja,  és  arra 
törekszik,  hogy  elősegítse  a  gazdasági  programban  megfogalmazott  feladatok  megvalósítását  a 
település vonzóvá tétele, és a lakosság ellátási színvonalának javítása érdekében.  
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1.10.1.1. A vagyoni helyzet 

 
Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következő: 
 

Vagyonelem megnevezése 
Ingatlan db 

száma 

Az összes 
vagyonból 
a vagyon 
részaránya 

% 

Forgalomképtelen  törzsvagyon  (nem  értékesíthető,  nem  terhelhető,  a 
kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon) 

47  31 

Korlátozottan  forgalomképes  törzsvagyon  (meghatározott  feltételekkel 
értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon) 

56  37 

Egyéb  (forgalomképes  vagyon,  amely  szabadon  értékesíthető  és 
megterhelhető) 

48  32 

 

 Forgalomképtelen vagyon a helyi közutak és műtárgyaik, a járdák, terek és parkok, a vizek és 
vízi közműnek nem minősülő közcélú vízi létesítmények, a védett természeti területek. 

 Korl. forgalomképes vagyon az önkormányzat intézményei, az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló  intézmények  (képviselő‐testületi  döntés  szükséges  az  eladásukhoz):  ravatalozó, 
általános  iskola, önkormányzati hivatal épülete, az orvosi  rendelő,  tűzoltóság, a  sportpálya, 
az önkormányzat tulajdonában álló közművek 

 Az  üzleti,  forgalomképes  vagyon mindazon  vagyontárgy,  amely  nem  tartozik  a  törzsvagyon 
körébe: pl. 32db lakótelek és a település másik végén kiszabályzott (de ki nem alakított) 273‐
as  hrsz‐ú  falusias  lakóterületi  besorolású  telek  (aminek  a  felosztásával  további  9  telek 
alakítható ki) 

 

1.10.1.2. Vagyonkezelés, vagyongazdálkodás 

 

Az  önkormányzati  vagyon  hasznosításának  célja  Vilonya  község  önkormányzatának  kötelező  és 
önként vállalt  feladatai hatékony és eredményes ellátása. Hasznosítás alatt az egyes vagyontárgyak 
használata,  bérbe‐,  haszonbérbe  adása,  vagyonkezelésbe  adása,  apportálása,  valamint  a  kötelező 
önkormányzati feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése értendő. 
Az  önkormányzat,  jó  néhány  évvel  ezelőtt  kárpótlási  mezőgazdasági  területeket  vásárolt 
magánemberektől.  A  vásárlást  követően  a  művelésiágból  történő  kivonást  követően  a  hatályos 
rendezési terv alapján, az azóta belterületbe vont területen építési telkeket hoztak létre. Bízva abban, 
hogy  a  telkek  értékesítését  követően  a  település  lélekszáma  növekedni  fog,  és  a  falu  fiatalsága 
helyben fog építkezni. A hatályos rendezési tervben kiszabályzott közel 70 darab 1000 m2‐es körüli 
telek közül jelenleg 32db önkormányzati tulajdonú telek került kialakításra. A lakótelkek elektromos 
hálózata kiépítésre került, víz‐ és szennyvíz‐csatlakozás a telkeken belül biztosított, a gázvezeték az 
építkezés  megkezdésekor  kiépíthető,  jelenleg  a  bejáró  út  murvázott.  A  telkek  értékesítése 
folyamatban van.  

1.10.1.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák 

 
Helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2018. évben 

 2018‐ban  a  bölcsődei  ellátás  tekintetében  várható  nagyobb  változás.  A  bölcsőde  és  mini 

bölcsődei  ellátás  esetében  is  bevezetésre  kerül  ugyanis  a  feladat  alapú  finanszírozás.  A 



Vilonya község településrendezési eszközök felülvizsgálata 2018. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

49. oldal 
 

finanszírozás  egyik  elemét  a  szakmai  dolgozók  elismert  létszámához  kapcsolódó 

bértámogatás, a másik elemét az alacsonyabb jövedelmi helyzetű önkormányzatok bölcsődei 

működéssel kapcsolatos üzemeltetési támogatása jelenti. 

 Az egy főre jutó fajlagos, éves pedagógus bértámogatás 2018‐ban csökken, míg a pedagógus 

munkát  segítők  bértámogatása  nő.  Az  életpálya‐modell  2013‐ban  indult,  első  négyéves 

szakaszának  befejezésével  megszűnik  az  óvodapedagógusok  9‐12  havi  kiegészítő 

bértámogatása. Az óvodapedagógusok minősítéséből  adódó  többletkiadásokat  kompenzáló 

2018.  évi  központi  támogatás  egy  főre  jutó,  éves  összege  mind  az  alapfokú,  mind  a 

mesterfokú végzettségű pedagógusok esetében hozzávetőlegesen 5 %‐os csökkenést mutat 

az előző évi előirányzatokhoz képest. 

 a  központi  költségvetés  a  mini  bölcsődék  kialakításának  támogatására  fejlesztési  forrást 

tartalmaz 

 Több gyermek lesz jogosult ingyenes étkeztetésre –  még több forrás jut a gyermekétkeztetés 

biztosítására.  

 Az intézményi gyermekétkeztetés támogatása tekintetében a konyhai dolgozók éves, fajlagos 

bértámogatásának emelkedése miatt várható támogatás‐növekedés. 

 a fejlesztési források az önkormányzati konyhák és étkezők fejlesztésére 

 az  általános  működési  támogatáson  belül  a  2018.  évi  törvényjavaslat  az  alacsonyabb 

jövedelmi  helyzetű  önkormányzatok  számára  kedvez:  a  két  legalacsonyabb  jövedelmi 

kategória tekintetében a kiegészítés mértéke 36%‐ről 45%‐ra, illetve 18%‐ról 20%‐ra nő 

 A 2018. évi tervezetben továbbra is szerepel az államháztartási adatszolgáltatásokat időben, 

és kiváló minőségben teljesítő települési önkormányzatok dolgozóinak ösztönzése. 

 
Központi költségvetésből származó bevételek  

Települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek 
A települési önkormányzatot illeti meg: 

a) a gépjárműadó 40%‐a, és 

b) a  gépjárműadóhoz  kapcsolódó  bírságból,  pótlékból  és  végrehajtási  költségből  származó 

bevétel 100%‐a. 

c) A  termőföld  bérbeadásából  származó  jövedelem  utáni  —  a  települési  önkormányzat  által 

beszedett  —  személyi  jövedelemadó  100%‐a  a  földterület  fekvése  szerinti  települési 

önkormányzatot illeti meg. 

d) magánszemélyek kommunális adója: 

e)  iparűzési adó 

f) talajterhelési díj 

A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek 
A települési önkormányzatot illeti meg: 

a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%‐

a, 

b) a  környezetvédelmi,  természetvédelmi  és  vízügyi  felügyelőség  által  a  települési 

önkormányzat  területén  —  a  veszélyhelyzet  kihirdetését  megalapozó  eseménnyel 

összefüggésben  jogerősen  kiszabott  környezetvédelmi  bírságok  kivételével —  kiszabott,  és 

abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%‐a, 
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c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 252. § (l) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési 

pénz‐  és  helyszíni  bírságból  származó,  a  települési  önkormányzat  fizetési  számlájára  vagy 

annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%‐a, 

d) közlekedési  szabályszegés:  kiszabott  közigazgatási  bírság  behajtásából,  illetve 

végrehajtásából  származó bevétel  40%‐a,  ha  a  behajtást,  illetve  a  végrehajtást  a  települési 

önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította 

A  költségvetési  törvény  által  meghatározott  feladat‐finanszírozáshoz  kapcsolódó  bevételekből  az 
alábbi jogcímeken és tartalommal részesül az önkormányzat: 
 

 Az  önkormányzati  feladatok  nagyobb  részét  a  klasszikus  értelemben  vett  önkormányzati 

feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E helyi 

közügyek  ellátását  2018‐ban  is,  hasonlóan  az  előző  évekhez  egy  –  a  különböző 

feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – általános 

jellegű  támogatás  szolgálja.  Az  általános  támogatáson  belül  külön  jelenik  meg  az 

önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az 

egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása. 

 Az  Önkormányzati  elszámolások  előirányzatáról  kerül  kifizetésre  többek  között  egyes 

önkormányzatok  által  törvény  alapján  folyósítandó  ellátás  (pl.  lakásfenntartási  támogatás, 

adósságcsökkentési támogatás stb.) támogatása, a lakossági közműfejlesztési támogatás is. 

 A  települési  önkormányzatok  szociális  feladatainak  egyéb  támogatása  jogcímen  a 

költségvetés  a  2017.  évivel  azonos  összegben,  továbbra  is  forrást  biztosít  az  alacsony 

jövedelemtermelő  képességű  települések  olyan  szociális  jellegű  kiadásaihoz,  amelyek 

finanszírozása  máshonnan  nem  megoldható.  E  támogatás  biztosít  fedezetet  például  a 

közfoglalkoztatás máshonnan el  nem  ismert  költségeihez,  az  alapszolgáltatások önrészéhez 

vagy a települési támogatások kifizetéséhez. 

 A 2018.  évben az önkormányzatok egyéb  kiegészítő  támogatásai  az  alábbi  célcsoportoknak 

megfelelő előirányzatokra tagozódik.  

o Külön jogcímen jelenik meg az Önkormányzatok rendkívüli támogatása. E keretösszeg 

szolgál  a  települési  önkormányzatok  –  kizárólag  egyedi  problémák  kezelésére 

irányuló – kiegészítő jellegű rendkívüli támogatásának forrásául.  

o Az Önkormányzati elszámolások előirányzata szolgál valamennyi, a települések előző 

évekről  származó  működési  és  fejlesztési  támogatásokkal  kapcsolatos 

elszámolásainak rendezésére. 

1.10.1.4. Vilonya község bevételei 

 
Vilonya Község Önkormányzata 2017. évben 73.863.764 forinttal gazdálkodott. 
 
Az Önkormányzat 2017. évi összesített költségvetése 
 

Bevételek jogcímei   Ft‐ban   %‐ban  

Költségvetési bevételek    54

Működési  célú  támogatások 
államháztartáson belülről  29659888 

40 
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1.10.1.5. Vilonya község  kiadásai 

 
Községi Önkormányzat kiadásai közé tartozik többek között: 

 Önkormányzati jogalkotás 

 Köztemető fenntartás 

 Vagyongazdálkodás 

 Közutak fenntartása 

 Szennyvízgyűjtés 

 Közvilágítás 

 Zöldfelületkezelés 

 Háziorvos 

 Kultúra igazgatás 

 Könyvtári szolgáltatások 

 Családi és gyógyellátás 

 Szociális étkeztetés 

 Házigondozás 

 Köztemetés 

 Települési támogatás 

 Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 

 Ingatlanok felújítása 

 Települési hulladék 

 Hosszútávú közfoglalkoztatás 

 Óvoda működtetés 

 Iskolai és szünidei étkeztetés 

 

Községi Önkormányzat kiadásainak jogcíme  Ft‐ban   %‐ban  

Személyi juttatások   16 702 378  23

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
2 956 468 
 

4

Dologi kiadások   15 317 105   21

Ellátottak pénzbeli juttatásai  2 000 000  3

Egyéb működési célú kiadás  22 923 609   31

Beruházások  8 853 890  12

Felújítások  3 876 769  5

Finanszírozási kiadások  1 233 545  2

Összesen   73 863 764  100 

 

Átengedett  központi  adók,  közhatalmi 
bevételek  6990000 

9

Működési bevételek  3190803  4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   100000  0,1

Finanszírozási bevételek  33923073  46

összesen  73863764  100 
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A  táblázatból  látható,  hogy  a  legnagyobb  (31%)  kiadást  az  egyéb működési  célú  kiadások  képezik. 
Ezenkívül  jelentős  kiadást  jelentenek  a  személyi  juttatások  és  a  dologi  kiadások.  Az  utóbbi  összeg 
biztosítja  az  önkormányzat  és  intézményei  napi  működéséhez  szükséges  fenntartási  költségek 
fedezetét. 
 
Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak létszáma 13,5 fő: 

 Vilonya Községi Önkormányzati igazgatási tevékenyégének létszáma: 5 fő (1polgármester és 4 

önkormányzati képviselő) 

 Zöldterület kezelés: 1 fő 

 Kultúrház: 0,5 fő 

 Hosszútávú közfoglalkoztatásban résztvevők száma: 7 fő 

 

1.10.2. Gazdaságfejlesztési tevékenység 

 
A helyi  iparral,  illetve vállalkozásokkal  kapcsolatos elképzelések megvalósítása azért  fontos  feladat, 
mivel  a  vállalkozások  közvetve‐közvetlenül  a  település  fejlődését  segítik,  javítják  a  termékekkel, 
szolgáltatásokkal  való  ellátottságot,  munkahelyet  teremtenek,  adóbevételekhez  juttatják  az 
Önkormányzatot. 
 
Az  önkormányzat  a  település  rendezési  tervében  meghatározta  azokat  az  „ipari‐„,  „gazdasági‐, 
kereskedelmi‐,  szolgáltató”  övezetbe  tartozó  területeket,  amelyeken  a  lakosság  alapfokú  ellátását 
biztosító kereskedelmi‐, szolgáltató‐, gazdasági célú, illetve ipari célú építmények elhelyezhetőek. 
 

1.10.3. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

 
Az  önkormányzat  a  településfejlesztéssel  kapcsolatos  hosszú  távú  célkitűzései  között  fokozott 
figyelmet kíván  fordítani  a már kialakított  közművesített  telkeket értékesítse és ezáltal  a  települési 
óvoda‐ iskola létszámproblémája orvosolható lenne. Emellett a magasabb összegű állami normatíva 
visszakerülése a költségvetésbe is szükségszerű lenne. 
   
A település belterületi útjainál megkezdett  járdaépítési,  illetve  járda felújítási munkálatok (Papkeszi 
utcában,  Kossuth  utcában,  Hétvezér  utcában)  nagyban  hozzájárultak  a  lakosság  komfortérzetének 
növeléséhez. A  település  többi  részén  is  időszerű  lenne a  járdák  rendbetétele. Ezzel párhuzamosan 
(pályázati  lehetőségeket  figyelembe  véve)  minél  hamarabb  megoldást  kell  találni  a  felszíni 
vízelvezetés  problémájának  megoldására.  A  vízelvezető  árkok  hol  már  nem  is  látszanak,  hol  a 
karbantartás  hiánya  miatt  funkciójukat  a  legkevésbé  sem  látják  el.  A  felszíni  vízelvezetéssel 
kapcsolatban elsődleges szempont lenne a meglévő tervek felül/átvizsgáltatása, hogy azok mennyire 
használhatók egy esetleges pályázati megjelenése során. 
 
Az  adósságkonszolidációban  nem  részesült  települések  támogatásából  sikerült  a  művelődési  ház 
hőszigetelését,  nyílászáró  cseréjét  2014‐ben  megoldani.  Amennyiben  lehetőség  nyílik  rá,  folytatni 
szeretnék a belső termek felújítását, megszépítését. Szükséges az önkormányzati épület szigetelése, a 
nyílászárók  cseréje  természetesen  egyben  a  háziorvosi,  a  gyermekorvosi,  illetve  a  védőnői 
helyiségekkel.  Az  elvégzett  felújítások  lehetőséget  adnának  egy  esetleges  fűtéskorszerűsítési 
pályázaton való részvételre is. 
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A  településen  kialakított  „Séd‐park”  üde  színfoltja  a  községnek.  A  park  megóvása,  a  meglévő 
eszközök  felújítása  minden  évben  szükségessé  válhat,  figyelni  kell  a  már  kialakított  zöld  terület 
népszerűségének  megóvására.  A  kihelyezett  bútorzatok  lefestése,  ápolása  a  közeljövőben 
mindenképp megoldandó feladat. A „Séd‐park” részeként kiépített Leader‐ kultúrparkban Pap Gábor, 
a  falu  híres  szülöttjének  szobra  is  helyet  kapott.  Sajnos  a  park  jelenleg  nem  rendelkezik  kiszolgáló 
épülettel,  ahol  a  női‐férfi  mosdók  folyamatos  problémája  is  orvosolható  lehetne.  Ezen  a 
későbbiekben mindenképpen változtatni kellene, meg kell próbálni egy kiszolgáló épület építését a 
park területére. 
Az óvoda és  iskola működtetését  a  lehetőségeinkhez  képest biztosítani  kell.  Sajnos  állandó gond a 
létszámkeret,  habár  az  utóbbi  időben  talán  elmondható,  hogy  a  létszámok,  elsősorban  az  óvoda 
tekintetében növekedésnek indultak. Cél, hogy az idejáró óvodások az iskolai éveket is a településen 
töltsék,  emelve,  megtartva  ezzel  az  iskolai  létszámkeretet  is.  Az  iskola‐óvoda  épületére  is  ráférne 
kisebb‐nagyobb felújítási munka. Az iskola tekintetében a kialakult jó kapcsolatot tovább kell ápolni a 
Klebersberg  Intézményfenntartó Központ Várpalotai Tankerületével, az óvoda  tekintetében pedig a 
Hétszínvirág Óvodával. 
 

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 

 
Az  önkormányzat  kiemelt  figyelmet  kíván  fordítani  a  közfoglalkoztatási  lehetőségekre.  A 
közfoglalkoztatás  keretében az elmúlt  években az önkormányzat élt  a  számára biztosított  központi 
foglalkoztatási lehetőségekkel. A közeljövőben is szeretné, ha minél többen, minél érdemibb munkát 
tudnának  önkormányzatnál  elvégezni.  Az  utóbbi  időben  jelent meg  egyre  nagyobb  gyakorisággal  a 
képzési  lehetőségek  rendszere.  Szerencsére  itt  is  tudtak  több  helyi  lakosnak  lehetőséget  kínálni  a 
különböző tanfolyamokon való részvételre. 

1.10.4.1. Közfoglalkoztatás 

 
A közfoglalkoztatás rendszerében a munkaügyi központok helyben döntenek az önkormányzatok új 
közfoglalkoztatási  programjairól.  Új  elemként  a  vállalkozások,  az  egyházak  és  a  civil  szervezetek  is 
bevonhatók  a  leghátrányosabb  helyzetű  munkanélküliek  közfoglalkoztatásába.  Az  új  pályázati 
rendszerben közfoglalkoztatási támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a pályázó alá tudja 
támasztani,  hogy  a  foglalkoztatás  értékteremtő,  költség  igénye  megalapozott,  és  garantálja,  hogy 
bővül  a  munkahelyek  száma.  A  támogatás  pedig  nem  csak  a  munkabérre,  hanem  részben  a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó közvetlen költségekre is kiterjed.  
 
A  hosszabb  időtartamú  közfoglalkoztatási  rendszerben  a  korábban  közhasznú  munkavégzés 
keretében támogatott intézmények vehetnek részt. A foglalkoztatás időtartama 2‐12 hónap, napi 6‐8 
óra  munkaidőben.  A  támogatás  70‐100  százalékos  lehet,  a  munkabérek  és  járulékok  mellett  a 
foglalkoztatással  összefüggő  egyéb  költségek  is  érvényesíthetők  a  támogatás  legfeljebb  20 
százalékáig. E pályázatokat is a munkaügyi kirendeltség fogadja be, de 30 napja van az elbírálásukra.  
 
Az országos közfoglalkoztatási program keretében valósíthatók majd meg a jelentős nemzetgazdasági 
haszonnal  járó,  egész  ágazatokat  átfogó  programok,  és  ennek  keretében  valósulhat meg  az  ár‐  és 
belvízvédelem,  a  közutak,  vasutak,  az  állami  erdőterületek  mellett  újabb  területként  a  megújuló 
energiaforrásokhoz,  és  az  energiatakarékossághoz  kapcsolódó  közfoglalkoztatás  is.  Itt  a  támogatás 
legfeljebb  12  hónapig  nyújtható, mértéke  a munkabér  és  járulékai  100  százalékáig,  a  költségeknél 
pedig e támogatás 20 százalékáig  terjedhet. Legalább száz  fő vagy nagyobb  létszám foglalkoztatása 
esetén a szervezési költségek három százaléka is finanszírozható.  
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Kistérségi/  járási  startmunka  mintaprogram  keretében  valósíthatók  meg  a  közfoglalkoztatásért 
felelős miniszter által  indított programok meghatározott célok elérése érdekében. A mintaprogram 
esetében  a  közfoglalkoztatási  bér  és  a  szociális  hozzájárulási  adó  100%‐os  támogatásán  kívül  a 
beruházási  és  dologi  költségek  és  kiadások  70‐100%  közötti  mértékben  támogathatók.  Ráépülő 
közfoglalkoztatási program esetében a támogatás mértékéről a közfoglalkoztatásért felelős miniszter 
dönt. A közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő közfoglalkoztatási programok beruházási és dologi 
költségei szintén 70‐100%‐os összegben támogathatóak.  
 

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma * 

Vilonya 
Veszprém megye Várpalotai járás 

2013. év  2014. év  2015. év  2016. év 
2017.  01‐
12.hó 

Hosszabb  időtartamú  közfoglalkoztatás 
támogatása 

1  7  5  7  5 

Országos  közfoglalkoztatási  program 
támogatása 

1  1  0  1  1 

Mindösszesen  2  8  5  8  7 

Közfoglalkoztatási mutató  0,49%  1,62%  1,11%  1,80%  1,48% 

Ellátásban  nem  részesülő  álláskeresők 
száma zárónapon 

13  14  13  10  8 

Álláskeresési  ellátásban  részesülő 
álláskeresők száma zárónapon 

3  4  4  5  4 

Foglalkoztatást  helyettesítő 
támogatásban  részesülő  álláskeresők 
száma zárónapon 

12  6  8  9  6 

Regisztrált álláskeresők száma zárónapon 28  24  26  24  17 

Nyilvántartott  álláskeresők  relatív 
mutatója 

6,21%  4,87%  5,29%  5,50%  3,89% 

Közfoglalkoztatási ráta  7,36%  23,66%  17,69%  24,64%  27,59% 

Munkavállalási  korú  (15‐64  éves) 
népesség száma 

456  453  484  439  441 

(Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/) 

 

1.10.5. Lakás‐ és helyiséggazdálkodás 

 
Vilonya  Községi  Önkormányzat  által  ellátandó  szakfeladatok  közé  tartozik  a  lakásfenntartással, 
lakhatással  összefüggő  ellátás.  Ennek  keretében  jelentkező  feladat  az  önkormányzat  tulajdonában 
lévő  lakások  és  helyiségek  bérbeadásával  és  elidegenítésével  kapcsolatos  bérbeadói,  illetve 
tulajdonosi  döntéseket  előkészítése  és  végrehajtása,  az  önkormányzat  ingatlanvagyonának 
hasznosítása.  Az ingatlangazdálkodás terén két kiemelt célkitűzés: a vagyon értékének növelése és a 
területfejlesztési célok segítése.  
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1. táblázat Lakásállomány és támogatás (forrás: Vilonya Község aktuális önkormányzati adatszolgáltatása) 

 
Az önkormányzat nem rendelkezik bérlakással, szociális lakással.  
A  költségvetési  törvény  elfogadásával  az  Országgyűlés  2014.  december  15‐én  a  normatív 
lakásfenntartási támogatás 2015. március 1‐jével történő megszüntetéséről döntött. Ezen időponton 
túl  az  önkormányzatok  saját  hatáskörükben  dönthetik  el,  folyósítanak‐e  támogatást  a  lakhatási 
problémákkal  küzdő  háztartásoknak.  Magas  közüzemi  díjak,  valamint  a  devizahitelek 
visszafizetésének  nehézségei  miatt  több  család  került  átmeneti  vagy  tartós  fizetési  nehézségbe, 
amelynek  a  rendezéséhez  az  önkormányzat  lehetőségei  szerint  támogatást  nyújt.  A  lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez adható települési támogatásról a polgármester dönt. 
 

1.10.6. Intézményfenntartás 

 
Az önkormányzat legfontosabb feladata a kötelező közszolgáltatásokat és önként vállalt feladatokat 
végző intézmények működtetése, a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi eszközök biztosítása.  
A Képviselő‐testület fontos feladatának tekinti az önkormányzati intézmények jó színvonalon történő 
üzemeltetését,  ehhez  a  pénzeszközök  folyamatos  biztosítását.  Ugyanakkor  a  fenntartási, 
üzemeltetési költségek csökkentése érdekében minden olyan pályázati lehetőséget meg kell ragadni, 
mely az épületek energia‐ és költségmegtakarítást eredményező felújítását célozza. 
2002.  szeptember  1‐jén  a  település  oktatási  intézményeinek  működtetésére  Berhidával  közösen 
létrehozta a Közös Intézményfenntartó Társulást Berhidai Köznevelési Társulás néven. 
2017‐ben  a  Vilonyáért  Egyesület  sikeresen  pályázott  a  Szerencsejáték  Nonprofit  Service  Kft.  –nél, 
amely 100.000 Ft‐tal támogatta többek közt a Séd parti parkban a labdarúgó pálya rendbetételét (a 
pályát újra fel kell szántani, hengerelni, sportfűmaggal bevetni stb…) Vilonya Község Önkormányzata 
szintén hozzájárult ehhez a célhoz.  
A 2016‐os adósságkonszolidációs pályázat keretében került felújításra az óvoda mennyezete. Szintén 
ebben  az  évben  könyvtári  és  kulturális  eszközbeszerzés  történt.  Megtörtént  az  Orvosi  rendelő 
felújítása  is.    Iskola‐Óvoda  hőközpont  szivattyú  cseréjére  2015‐ben  került  sor.  2014‐ben  pedig  az 
adósságkonszolidációban  nem  részesült  települések  támogatásából  sikerült  a  művelődési  ház 
hőszigetelését, nyílászáró cseréjét megoldani. 

év 
összes 
lakásállomány 
(db) 

lakásfenntartási 
támogatásban 
részesítettek 
száma 

Települési 
lakhatási 
támogatás 

2008  232  15   

2009  232  20   

2010  233  25   

2011  231  40   

2012  231  32   

2013  232  27   

2014  232  22   

2015  233    22 

2016  234    13 

2017  234    11 
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1.10.7. Energiagazdálkodás 

 
Vilonya  község  működési  kiadásai  között  az  energiaköltség  számottevő  szerepet  játszik.  Az 
Önkormányzat a következők szerint működik közre a helyi energiaszolgáltatásban: 

 lépéseket  tesz  intézményeinek  működtetéséhez  szükséges  energia  megújuló  módon  való 
előállítására 

 lépéseket  tesz  az  intézmények  működtetéséhez  szükséges  energiaszükséglet  csökkentése 
érdekében (intézmények szigetelése és nyílászáró cseréje) 

 pályázati lehetőségeket keres az energiaellátás korszerűsítésére, fűtéskorszerűsítésre.  

Az  elmúlt  években  Vilonya  község  az  adósságkonszolidációban  nem  részesült  települések 
támogatásából megoldotta a művelődési ház hőszigetelését, nyílászáró cseréjét.  
 

1.11. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 

 
A településüzemeltetési  feladatok főbb szervezési,  lebonyolítási  feladatait az önkormányzati hivatal 
végzi. Az Önkormányzat közigazgatási, lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodási feladatait 
Vilonya  Község  Polgármesteri  Hivatal  látja  el.  Az  önkormányzat  feladata  a  helyi  közszolgáltatások 
körében  különösen  a  településfejlesztés,  településrendezés,  településüzemeltetés  (köztemető 
kialakítása  és  fenntartása,  a  közvilágításról  való  gondoskodás,  a  helyi  közutak  és  tartozékainak 
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek 
parkolásának  biztosítása),  közterületek,  valamint  az  önkormányzat  tulajdonában  álló  közintézmény 
elnevezése.  Gondoskodik  az  egészségügyi  alapellátásról,  az  egészséges  életmód  segítését  célzó 
szolgáltatásokról,  környezet‐egészségügyről  (köztisztaság,  települési  környezet  tisztaságának 
biztosítása, rovar‐, és rágcsálóirtás), óvodai ellátásról, kulturális szolgáltatásokról (nyilvános könyvtári 
ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység szervezése 
és  támogatása).  Feladata  a  szociális,  gyermekjóléti  szolgáltatások  és  ellátások,  az  önkormányzat 
területén  hajléktalanná  vált  személyek  ellátása  és  rehabilitációja,  helyi  környezet‐,  és 
természetvédelem,  vízgazdálkodás,  vízkárelhárítás,  honvédelem,  polgári  védelem, 
katasztrófavédelem,  helyi  közfoglalkoztatás,  helyi  adóval,  gazdaságszervezéssel  és  turizmussal 
kapcsolatos  feladatok,  sport,  ifjúsági  ügyek.  Közreműködik  a  település  közbiztonságának 
biztosításában, valamint a hulladékgazdálkodásban. 
 
Vilonya Község Önkormányzata a Mötv‐ben meghatározott helyben biztosítható feladatok ellátásáról 
az alábbiak szerint gondoskodik:  
 

a) Településfejlesztési, településrendezési feladatokról: a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal 

és  Vilonyai Kirendeltsége  gondoskodik.  Az  Építéshatósági  ügyeket  (elvi  telekalakítás, 

telekalakítás,  elvi  építési,  építési,  bontási,  használatbavételi,  rendeltetés  változási, 

fennmaradási  engedélyek  lefolytatása)  a  Berhidai  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Hatósági 

Irodájának Építési csoportja intézi. 

 

b) temető:  mivel  köztemetővel  nem  rendelkezik,  az  egyházi  tulajdonban  lévő  temető 

használatáról  megállapodás  szerint  gondoskodik.  Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő 

ravatalozó épületét működteti. 

 

c) közvilágításról  a  következőképpen  gondoskodik:  a  közvilágítás  tárgyi  létesítményei 

létesítésének,  korszerűsítésének,  üzemeltetésének  koordinációját  a  Berhidai  Közös 
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Önkormányzati Hivatal Vilonyai Kirendeltsége, a közvilágítás létesítményeinek üzemeltetését 

az  EON  Zrt  útján  látja  el.  Az  áramszolgáltató  gondoskodik  a  részére  átadott  közvilágítást 

szolgáló létesítmények karbantartásáról. 

 

d) A helyi  közutak  fenntartásáról  a  következőképpen  gondoskodik:  a  közutak  fenntartásával  ‐ 

karbantartását,  korszerűsítését,  síkosság‐mentesítését,  üzemeltetését  ‐  kapcsolatos 

feladatokat, ezen feladatok koordinációját a Közös Hivatal Vilonyai Kirendeltsége látja el. 

 

e) A  közparkok  és  egyéb  közterületek,  parkolóhelyek  kialakításával  és  fenntartásával 

kapcsolatos feladatait a Közös Hivatal Vilonyai Kirendeltsége koordinációjával látja el. 

 

f) Az egészséges  ivóvízellátással, vízgazdálkodással kapcsolatos feladatok közül a víziközművek 

építésének,  korszerűsítésének,  üzemeltetésének  koordinációját  a  Közös  Hivatal  Vilonyai 

Kirendeltsége  látja  el,  a  víziközművek üzemeltetését  a  100  %‐ban  önkormányzatok 

tulajdonában lévő Bakonykarszt Zrt. útján biztosítja. 

 

g) Az egészségügyi  alapellátással  kapcsolatos  feladatai  közül  a háziorvosi,  házi  gyermekorvosi, 

iskola‐egészségügyi  és  fogászati  ellátást  egészségügyi  szolgáltatóval  kötött  feladat‐ellátási 

szerződés  útján,  az  alapellátáshoz  kapcsolódó  ügyeleti  ellátást  társulás  keretén  belül,  a 

védőnői szolgáltatást Berhida Város Önkormányzata szervezeti keretein belül biztosítja. 

 

h) Köztisztaság,  települési  környezet  tisztaságának  biztosítását  a  Közös  Hivatal  Vilonyai 

Kirendeltsége  útján,  a  rovar‐  és  rágcsálóirtást  az  érintett  költségvetési  szervek  vezetői 

megrendelése szerint biztosítja. 

 

i) Az  óvodai  nevelést  Hétszínvirág  Napközi‐otthonos  Óvoda  és  Bölcsőde  Vilonyai 

tagintézményében működő Óvoda fenntartása útján, megállapodás alapján látja el. 

 

j) A  kulturális  szolgáltatások  keretében  a  közművelődési  feladatok  szervezéséről, 

koordinálásáról,  közösségi  tér  biztosításáról  és  rendezvények  lebonyolításáról,  az  előírt 

nyilvántartási  és  adatszolgáltatási  tevékenység  ellátásáról  a  Kultúrház  működtetése 

útján, közkönyvtári  feladatok  ellátásáról  a  Kultúrház  épületén  belül  a  Megyei  Könyvtárral 

kötött megállapodás alapján működtetett közkönyvtár útján gondoskodik. 

k)  a személyes gondoskodást nyújtó ellátások: Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal 

kötött megállapodás útján  

 

l)  a  gyermekjóléti  szolgálat működtetéséről  a  Berhidai  Szociális  és Gyermekjóléti  Szolgálaton 

belül elkülönített szakmai tevékenység fenntartása útján, megállapodás alapján gondoskodik 

 

m) A  hulladékgazdálkodási  feladatokat  a  Depónia  Hulladékkezelő  és  Településtisztasági  Kft. 

(8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) útján látja el.  

 

n) A közbiztonság helyi feladatainak megoldása: a Vilonyai Polgárőr Egyesület  
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1.12. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 

 
Vilonya Budapesttől  86  km‐re  található, 
Veszprém megyében a Balaton észak‐keleti 
sarkától  alig  6  km‐re,  a  29‐es 
Székesfehérvár‐Tapolca  vasútvonal  és  a  8‐
as  főút  vonala  mentén  található.  A  Séd 
patak  ölelésében  fekvő  település 
természetföldrajzilag  a  Mezőföld  és  a 
Bakony  határterületén  helyezkedik  el  és 
szinte  teljes  egészében  a  róla  elnevezett 
Vilonyai‐hegyek  kistájban  találjuk,  a  Sárrét 
irányába  ellaposodó  területekkel.  Földrajzi 
adottságait  leginkább  a  déli  kitettségű 
domboldali  fekvése  és  a  Séd  patak 
határozza meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.12.1. Természeti adottságok 

 
Dövényi Zoltán Magyarország kistájainak katasztere című munkájában a település az alig 40 km2‐es 
nagyságú Vilonyai‐hegyek kistájban láthatjuk. A Bakony egyik előhegyeként is tekinthető kistája több, 
egymástól  is  jelentősen  eltérő  természeti  adottságokkal  rendelkező  tájegység  által  közrefogott:  a 
Sárrét,  a Veszprém‐Devecser árok,  a Keleti‐Bakony és a Balatoni‐Riviéra határolják.  Ezek után nem 
meglepő, hogy nagyon változatos természeti környezetet találunk a térségben.  
A település északi fele a kettős csúccsal rendelkező a Sukori‐hegyre (Belső‐, és Külső‐hegyre oszlik), 
illetve  az  ettől  északkeletre  húzódó,  a  térképeket  Kőkapuként  nevezett  hegyre  kúszik  fel.  A 
közigazgatási terület megközelítőleg  ~2/3 részét ez a dimbes‐dombos, dolomitkopárokkal fedett táj 
határozza meg, míg a település vonalától délre, a Séd felé már a Sárrét domblábi helyzetű, pannóniai 
időszakú  löszös  és  kavicsos  hordalékkúpjain  járunk,  ami  ~1/3‐ad  részét  teszi  ki  a  település 
közigazgatási területének.  
A  terület  természeti  adottságait  tehát  nagyban meghatározza  az,  hogy  tájak,  régiók  találkozásánál 
terül  el,  s  ennek  megfelelően  a  környezete  kis  területen  is  igen  változatos.  Dolomitkopárok, 
karsztbokorerdők, száraz gyepek, legelők, telepített fenyvesek és hullámos felszínű szántók egyaránt 
jellemzik,  meghatározó  a  déli  lejtésű  Belső‐  és  Külső‐hegy  látványa,  illetve  a  település  egyetlen 
jelentős felszíni vízfolyása, a Séd. (Dövényi, 2010) (Kéri, 2017) 
 
Klíma 

A  térség  éghajlata  a  mérsékelten  meleg  és  mérsékelten  száraz.  Az  évi  napsütéses  órák  száma 
megközelíti a 1970 óra körüli. A nyári időszakban ez 790 óra feletti, a téli 190 óra körül alakul. Az évi 
középhőmérséklet  alacsonyabb,  9,2‐9,5  °C  közötti.  A  fagymentes  időszak  hossza  is  rövidebb: 

12. ábra: Vilonya elhelyezkedése Magyarország kistájainak térképén.
5.1.23:  Vilonyai‐hegyek,  1.4.23:  Sárrét,  5.1.44:Veszprém‐Devecser
árok) (Forrás: Dövényi, 2010)
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megközelítőleg  195  nap,  ami  április  14‐től  október  28‐ig  tart.  Az  éves  abszolút  hőmérsékleti 
maximumok átlaga 33,0 °C, az abszolút minimumoké ‐16,0 °C körüli. 
Az éves csapadékösszeg átlagosan 570‐590 mm, amiből a nyári vegetációs  időszakban 300‐320 mm 
hullik a térségre. Az állandóan hótakaróval borított időszak 32 nap körül alakul, a hó átlagosan 20 cm 
közötti vastagságban borítja a tájat.  
Az ariditási index 1,18‐1,22 körüli, ami száraz . 
Az  uralkodó  szelek  igen  változatosak,  kiszámíthatatlanok.  A  leggyakoribb  szélirány  az  ÉNy‐i,  míg 
második helyen a DK‐i áll. Az átlagos szélsebesség 2,5‐3 m/s között van. (Dövényi, 2010) 
A település erdősültsége a földhivatali nyilvántartás szerint 19%‐os, amelynek állományklímája csak 
kis mértékben  javítja  a  település mikroklimatikus  adottságait,  amihez még  hozzájárul  a  közeli  Séd 
kiegyenlítő hatása is.  

 
13. ábra: Magyarország éghajlati körzetei (Péczeli György munkája alapján)(forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat) 

 
Geológia 

Alakrajzilag  az  alacsony  középhegységi  fennsíkok  dombrozattípusát  képviseli.  Szerkezetileg 
differenciált, lokális boltozódások, pikkelyeződések és feltolódások (Litéri‐törés) változatos szerkezeti 
formaelemei  jellemzik. DK‐en középhegységi csapású főtörés zárja  le. Szeizmikusan aktív területnek 
minősíthető  (Pét, Vilonya stb.). A kistájnak éppen emiatt gazdag szakirodalma van a 18., 19. és 20. 
századból. Az II. világháború idején kiadott tanulmány pl.: a Sukori‐hegy szerkezetével foglalkozik – a 
törésvonalakat kutatja, amelyek a földrengésekért okolhatók ‐ az akkori  legmodernebb ortofotózási 
technikájának segítségével (Farkas) (Dövényi, 2010). 
Mikroformákban  gazdag,  mozgalmas  felszínét  paleozoos  vulkáni  (bazalt)  és  üledékes  (permi 
homokkő)  kőzetek,  mezozoikus  mészkő‐  és  dolomitformációk,  alárendelten  pannóniai  agyag  és 
homok, édesvízi mészkő, továbbá pleisztocén lejtőüledékek építik fel (Dövényi, 2010). 
Domborzat 
A  terület  a  Sárrét  felé,  enyhén DK‐i  irányba  lejtő  felszínű,  É‐i  része  az  alacsony domblábi  hátak  és 
lejtők  domborzati  típusába  sorolható.  Legnagyobb  magasságú  pont  a  már  említett  Sukori‐hegy  a 
maga 252,5 méteres tengerszint feletti magasságával, a hegytől északi irányban egy kisebb völggyel 
elválasztva  a  240  méter  magasságú  Kőkaputól.  A  településtől  délkeletre  a  síksági  részeken  10 
méteres szintkülönbséggel, 143,75 és 155 méteres tszf. magasság között. Átlagos völgysűrűsége 1,9 
km/km2, a relatív relief értékek átlag 38,6 m/km2. Ezek az adatok kellemesen változatos, mérsékelt 
függőleges tagoltságról tanúskodnak.  
Az előbbiekben vázolt formák felszínét azonban a klimatikus, geológiai és antropogén hatásoknak is 
köszönhetően  javarészt terméketlen dolommitkopárok, rendzina takarók,  illetve a mélyebb fekvésű 
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területeket  is  csak  sekély  termőrétegek  uralják.  Emiatt  agrár  és  erdőgazdasági  hasznosítás 
szempontjából igen kedvezőtlen adottságú terület (Dövényi, 2010).  
 
Talaj 

A Vilonyai‐hegyek kistáj központi területének 49%‐át paleozoos vulkáni és üledékes permi homokkő, 
pannon agyag és homok, valamint pleisztocén lejtőüledékeken képződött, agyagos vályog mechanikai 
összetételű, sekély termőrétegű (40‐70 cm), ezért szélsőséges vízgazdálkodású barnaföldek borítják. 
Földminőségi besorolásuk a 15‐30 (ext.) és a 25‐35 (int.) termékenységi kategória. Területük mintegy 
fele részben erdőként, 35%‐ban legelőként, 5%‐ban szőlőként és 10%‐ban szántóként hasznosítható. 
Vilonyától  K‐re  a  barnaföldek  löszös  üledéken  képződtek,  erős  erodáltságuk miatt  azonban ezek  is 
sekély termőrétegűek (Dövényi, 2010) (MTA AGROTOPO). 
A barnaföldeket mészkövön képződött, igen gyenge termőképességű, 50%‐ban sziklagyepekkel, 30%‐
ban erdővel borított  rendzinák övezik,  49%  területi  részarányban. A  rendzina  talajok mintegy 5%‐a 
szőlőként  hasznosítható.  Ennek  ellenére  Vilonyán  a  szőlő‐,  kert‐  és  gyümölcs  művelésű  területek 
együttesen sem érik el a termőföldek 0,5%‐át. (Dövényi, 2010) (*Földhivatal, 2018) 
A kistájba É‐ról benyúló Séd‐völgy öntésanyagán – 2% területi részarányban – réti talajok képződtek, 
amelyek teljes egészében kaszálóként hasznosíthatók.  
Mindezekből  látható,  hogy  Vilonya  külterülete  alapvetően  nem  rendelkezik  nagy  mezőgazdasági 
potenciállal.  A  kistájat  nem  lehet  termőtájként  jellemezni,  azonban  a  Sárrét  felől  benyúló  lapos, 
termékeny  földek  árnyalják  ezt  a  képet.  Vilonya  közigazgatási  területe  összesen  1357,44  hektár, 
amelynek 79,9 %‐a  termőterület. Ebből a mezőgazdaságilag hasznosított  terület 953,4 hektár  (ez a 
teljes  terület  70,2  %‐a).  Az  alábbi  táblázat  a  településen  megtalálható  különböző  művelési  ágú 
termőterületek  minőségi  osztályát  és  területnagyságát  mutatja  az  átlagos  aranykorona  érték 
megjelölésével (VMKH. Földhivatal adatszolgáltatása).: 
 

Művelési ág  Minőségi osztály  AK érték  Területnagyság (ha)  Átlagos AK érték 

szántó 

2  302,9  47,6 

22,36 

3  176,3  96,3 

4  173,7  46,9 

5  102,9  274,5 

6  87,8  183,6 

7  53,4  26,9 

8  99,7  27,3 

szőlő 
3  10,6  2,9 

20,95 5  4,1  0,6 

gyümölcsös  3  3,1  0,4  3,1 

kert  3  2,8  1,8  28,28 

gyep (legelő) 

3  7,6  1,2 

4,29 

4  63,3  57,0 

6  10,0  5,3 

7  17,5  169,2 

gyep (rét) 
2  28,7  13,3794 

17,53 5  22,6  23,0205 

erdő 
0  0  20,3 

9,4 
7  9,4  111,6 

fásított terület  7  0  0,4  3,1 
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Felszín alatti vizek 

A „talajvíz” a mélyebben fekvő Séd‐völgyben 2‐4 m közötti, a magasabban térszínű helyszíneken már 
4‐6 m közötti mélységben található. Mennyisége nem számottevő. Kémiai összetétele  jellegzetesen 
kalcium‐magnezium‐hidrogenkarbonatos  típusú.  Keménysége  a  Séd‐völgyben  igen  nagynak  számít, 
25 nko feletti, míg máshol 15‐25 nko . Szulfáttartalma alacsony, 60 mg/l alatti.  
A  rétegvíz  mennyisége  átlagos,  eléri  az  1,5  l/s.km2‐t  is.    Az  artézi  kutak  száma  kicsi,  mélységük 
változó, de vízhozamuk általában jelentős. Minden településnek van közüzemű vízellátása és kiépült 
a csatornahálózat is.  
A  felszín alatti vizek szempontjából meg kell említeni, hogy Vilonya területén két  fontos  ivóvízbázis 
védőövezete is megtalálható: 

‐ Pétfürdő vízbázis hidrogeologóiai „B” védőterülete és védőidoma, 

‐ Királyszentistván‐Papkeszi‐Vilonya  vízbázis  külső  védőterület.  (  (KDT‐VIZIG,  hivatalos 

adatszolgáltatás, 2018) 

A  topográfiai  térképek  és  a  növénytakaró  alapján  a  településen  természetes  forrás  nem 
azonosítható. 
A  település  területét  érintő  felszín  alatti  víztestek  lehatárolása,  a  víztestek  állapotának  besorolása 
megtalálható a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő‐gazdálkodási tervéről szóló 1155/2016. 
(III.  31.)  Korm.  határozatban  és  mellékleteiben.  A  kormányhatározat  nyomán  készült  Vízügyi 
Geoinformatikai  Portál  és  a  Észak‐Mezőföld  és  Kelet‐Bakony  alegység  vízgyűjtő‐gazdálkodási  terve 
szerint Vilonya területén két nagyobb víztest osztozik:  
 

Azonosító  Víztest neve  Víztest kód  Víztes típus 

AIQ642  Séd‐Nádor‐Sárvíz‐vízgyűjtő  h.1.2  porózus hegyvidéki 

AIQ557 Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő h.1.2

 
 

porózus hegyvidéki 

 
 
Felszíni vizek 

Vilonya  közigazgatási  területe  a  veszprémi  Séd  vízgyűjtő  területéhez  tartozik.  Mérsékleten  száraz, 
vízhiányos  területről  beszélhetünk.  A  Sédről  a  hajmáskéri  vízmércétől  érhetők  el  legközelebbről  a 
vízjárási adatok, ami szerint a vízállások 20 és 290 cm között, a vízhozamok pedig 0,55 és 28 m3/s 
között  ingadoznak.  Ez  az  erősen  ingadozó  vízjárás  elárulja  a  terület  karsztos  jellegét.  A  vízszegény 
időszak a nyár vége és az ősz, míg az árvizek tavasszal szokásosak. Vízminősége  III. osztályú, sajnos 
erősen szennyezettnek tekinthető. (Dövényi, 2010) 
A  táj  életében  mindig  is  nagy  jelentősége  volt  a  Sédnek,  ami  fokozatosan  alakította  a  térség 
domborzati és talajviszonyait. A településre északnyugat felől érkezik a Bakonyban eredő Veszprémi‐
Séd, ami a szomszédos Királyszentistvánnál osztóművel megosztva két ágban folyik tovább a Sárrétre. 
A  patak  vizének  nagyobb  része  itt  a  Séd‐Sárvíz‐malomcsatornába  kerül,  mezőgazdasági 
vízhasználatok céljára, illetve halastavak, horgásztavak vízpótlására.  
A  település  nagyobb  hányada  a  vízfolyás  bal  partján  helyezkedik  el,  a  felszín  csaknem  egyenletes 
esést mutat  a  vízfolyás  felé.  A  belterületen  a  patak  irányára merőlegesen haladó  főutak  képezik  a 
csapadékvíz‐elvezető rendszer gerincét, ezek mellett épültek ki a főgyűjtő árkok. 
A  Veszprémi‐Séd  és  a  Séd‐Sárvíz‐malomcsatorna  vízhozama  igen  ingadozó,  így  a  térségben  száraz 
időszakokban  jelentős  vízhiányok  léphetnek  fel,  a  nagyvizes  időszakokban  viszont  az  elöntések 
jelenthetnek  problémát.  A  két  vízfolyás  közötti  vízmegosztás  időszakonként  a  Veszprémi‐séd 
medrében  vízhiányt  okoz.  A malomcsatornába  a  1+947  km‐nél  a  Cseralja‐dűlő  felől  fasorral  kísért 
keskeny árok vezeti le a hegyről érkező csapadékvizet. (KDT.VIZIG, 2010) 



Vilonya község településrendezési eszközök felülvizsgálata 2018. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

62. oldal 
 

A település közigazgatási területének északi felében nem található se állandó, se időszakos vízfolyás. 
A  terület  karsztos  jellegéből  adódóan  források  sem  bukkannak  fel  a  hegyek  oldalában.  Vilonya 
területén  állóvíz  (se  természetes,  se  mesterséges)  nem  található.  A  vízfolyások  partszakaszai 
természet  közeli  állapotúak,  a  mértékadó  vízhozam  elvezetésére  alkalmas  állapotban  van.  A 
vízfolyások  kezelője  a  Közép‐dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság,  a  meder  állami  tulajdonban  van.  A 
település közigazgatási határán belül belvízjárta terület a településen nincs (PROGRESSIO Kft., 2005). 
A  Közép‐dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság  adatszolgáltatása  szerint  az  említett  vízfolyások  az  alábbi 
helyszíneken érintik Vilonyát: 
 
Természetes vízfolyások: 

Veszprémi‐Séd több kisebb szakaszon érinti a települést: 
14+614 – 15+315 km közötti szakaszon (05 hrsz.) 
16+224 – 16+829 km szelvények közötti szakaszon (247/1, 247/4, 03/1‐2 hrsz.) 
továbbá a  
15+315  –  16+224  és  a  16+829  –  17+820  km  között  a  községhatáron,  de  Királyszentistván 
közigazgatási területén halad. 
Mesterséges vízfolyások: 
Séd (Sárvízi)‐Malom‐csatorna 0+000 ‐ 2+822 km  
A vilonyai szakaszon a 0110/1, 89/1‐4, 018, 015 hrsz. telkeket érintve láthatjuk.  

 
14.  ábra:  Vilonya  területén  futó  felszíni  vízfolyások  (Készült  az  állami  földhivatali  és  vízügyi  alapadatok  alapján  saját 
szerkesztéssel) 
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Növénytakaró  

A  térség  a  növényföldrajzi  területi  felosztása  szerint  sem  egyértelműen  besorolható.  A  Pannoniai 
flóratartományon  (Pannonicum)  belül  két  flóravidék  határán:  az  Alföld  (Eupannonicum)  és  a 
Dunántúli‐középhegység  (Bakonyicum)  flóravidéke  között  helyezkedik  el.  Egy  kategóriával 
alacsonyabb szinten, azaz a flórajárások szintjén a dél‐délkeleti területek a Mezőföld és a Solti‐síkság 
(Colocense) flórajárásába, míg az észak‐északnyugati dombvidéki területek már a Vértes és a Bakony 
(Vesprimense)  flórajárása a meghatározó. Ezen kívül az egész kistájra erősen hat a Balaton‐vidékről 
(Balatonicum) érkező erőteljes szubmediterrán hatás (Borhidi, 2007). 
A  Vilonyai‐hegyeket, mint  a  Balaton‐felvidék  legkeletibb  és  legszárazabb  dombsági  dolomithegyeit 
egykor  hegységperemi  erdőssztyep‐növényzet  borította.  Itt  jellemzően  nyílt  és  zárt  száraz  tölgyes 
volt az uralkodó vegetáció. A kistáj növényzetét szubmediterrán molyhos tölgyesek (molyhos tölgy ‐ 
Quercus  pubescens,  virágos  kőris  ‐  Fraxinus  ornus,  cserszömörce  ‐  Cotinus  coggygria)  és  hegylábi‐
dombvidéki  elegyes  tölgyesek  (tölgyfajok  ‐ Quercus  spp.,  juharfajok  ‐  Acer  spp., mezei  szil  ‐ Ulmus 
minor)  uralták.  A  potenciális  tehát  ezek  a  növénytársulások  alkotnák  a  természetes  vegetáció 
(Borhidi, 2007). 
A  korábbi  állapotokat  már  csak  az  erősen  átalakított  Peremartoni‐  és  Cseri‐erdőben  található 
maradványfoltok  tükrözik.  A  természetes  erdőterület  jelentős  részén  évszázadok  óta  extenzív, 
később  intenzív mezőgazdasági  hasznosítás  (legeltetés,  szőlő‐  és  gyümölcstermesztés)  jellemző.  Az 
emberi tevékenység hatására azonban nem csak visszafejlődés történt, hanem új, értékes élőhelyek 
is  létrejöttek.  Ezek közé  soroljuk a dolomithegyeken  intenzív  legeltetéssel  létrejött  természetközeli 
sziklagyepeket és sziklafüves lejtősztyeppeket, amik ma is jelentős felületeket borítanak. Sajnos egyre 
csökkenő  intenzitással  folyik  a  legeltetés,  az  gyeptársulások  fennmaradása  veszélyeztetett.  A 
dombvidéki gyepek értékes fajai a következők: 
‐ deres csenkesz ‐ Festuca pallens 

‐ délvidéki árvalányhaj‐ Stipa eriocaulis 

‐ lappangó sás ‐ Carex humilis 

‐ élesmosófű‐ Chrysopogon gryllus 

‐ magyar gurgolya ‐ Seseli leucospermum 

‐ Szent István‐szegfű ‐ Dianthus plumarius subsp . regis‐stephani 

‐ őszi csillagvirág ‐ Prospero elisae 

‐ sziklai üröm ‐ Artemisia alba 

‐ ezüstös útifű ‐ Plantago argentea 

‐ fanyarka ‐ Amelanchier ovalis 

‐ pézsmahagyma‐ Allium moscilatum  

(Dövényi, 2010) 
 
 
Néhány  jellemző  alföldi  jellegű  erdőssztyep‐fajok  is  tarkítja  Vilonya  természetes  növényzetét,  úgy 
mint:  
‐ szennyes ínfű ‐ Ajuga laxmannii 

‐ sugaras zsoltina ‐ Serratula radiata 

‐ kései pitypang ‐ Taraxacum serotinum 

‐ gór habszegfű ‐ Silene bupleuroides 

‐ macskahere ‐ Phlomis tuberosa 

‐ pusztai meténg ‐ Vinca herbacea. 
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Vizes  élőhelyekben  sajnos  igen  szegény  terület.  A  Séd‐Sárvízi‐malomcsatornától  dél‐délnyugati 

irányban  nagy  foltokban  lévő  láprétek  (lápi  nyúlfarkfű  ‐  Sesleria  uliginosa,  kékperje  ‐  Molinia 

caerulea) mocsaras élőhelyek szinte teljesen eltűntek (Dövényi, 2010). 

A térségben becsülhető természetes növényfajok száma 600‐800 közé tehető, amiből a védett fajok 
száma: 40‐60. Természetesen Vilonyán is gondot okoznak a zavart, bolygatott területeken megjelenő 
özönfajok. Az  országban mindenhol  általánosan  felbukkanó  aranyvessző‐fajok  (Solidago  spp.),  akác 
(Robinia  pseudoacacia),  bálványfa  (Ailanthus  altissima),  selyemkóró  (Asclepias  syriaca),  tájidegen 
őszirózsa‐fajok (Aster spp.), japánkeserűfű‐fajok (Reynoutria spp.) itt is megjelennek. 
 

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 

 
A  tájszerkezetet  a  közigazgatási  terület  természeti  adottságainak  és  a  telekhasználatnak  a  kettőse 
határozza meg. A táj szerkezetének elemzésének egyik módja a területi statisztikai adatok vizsgálata. 
Vilonya  esetében  a  földhivatal  által  nyújtott  földrészlet  statisztika,  illetve  az  Önkormányzat  saját 
statisztikája  szolgál  támpontul.  Meg  kell  említeni,  hogy  a  művelési  ágakról  és  földminőségi 
osztályokról  szóló  földhivatali  adatszolgáltatás  és  az  elérhető  földrészlet  statisztika  több  helyen  is 
ellentmondó  adatokkal  szolgál,  ezért  az  alábbiakban  a  hivatalos  földhivatali  alaptérkép  adatait 
vesszük figyelembe. 
 

Földrészlet statisztika művelési áganként   

művelési ág 
földrészletek 
száma 

összes  alrészlet 
terület (m2) 

legkisebb 
alrészlet 
terület (m2) 

legnagyobb 
alrészlet  terület 
(m2) 

átlagos alrészlet 
terület (m2) 

szántó  310          7 030 435                  8,86            238 762,00          22 678,82     

rét  18             119 653             391,75              42 096,40            6 647,41     

szőlő  22               34 703             440,50                3 891,19            1 577,42     

kert  17               18 433             443,29                1 437,37            1 084,32     

gyümölcsös  3                  3 576             964,97                1 628,77            1 191,85     

legelő  90          2 327 116               11,29            315 304,00          25 856,85     

erdő  49          2 617 431          1 824,92            417 779,00          53 416,96     

fásított 
terület  2                  1 291             319,47                    971,19              645,33     

kivett  627          1 381 977                  5,69              52 821,90            2 204,11     

Összesen  1138        13 534 616                  5,69            417 779,00          12 811,45     

1. táblázat: Földrészlet statisztika művelési áganként Vilonyán (Készült a földhivatali alaptérkép adatai alapján) 

 
A statisztikát vizsgálva több markáns megállapítás is tehető. Az adatokból egyértelműen látszik, hogy 
az  előző  fejezetben  taglalt  talajadottságokhoz  és  klimatikus  viszonyokhoz  képest  továbbra  is  az 
intenzívebb  mezőgazdasági  hasznosítás  dominálja  a  térség  területhasználatát.  A  szántóföldi 
hasznosítás a település közigazgatási területének cca. 52%‐át teszi ki, ami a szőlő‐, gyümölcs‐, kertes 
mezőgazdasági  művelésű  területekkel  együtt  sem  emelkedik  érezhetően.  Az  alrészletek 
statisztikájából kiderül, hogy nagy szórás mutatkozik a telekméretekben a néhány négyzetmétertől a 
23 hektárig  bezárólag,  átlagos  2,2  hektár  kiterjedéssel.  A  termőföldeken  elsősorban  gabonaféléket 
termesztenek: búzát, kukoricát, napraforgót. 
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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. 
A földrészletek száma igen kevés, ami 
így  igen  magas  5,3  hektáros  átlagos 
telekméretet  eredményez, 
szélsőséges szórással: kevés számú (3 
db) 30 hektár feletti telekkel, a telkek 
fele  5  hektár  alatti,  amiből  13  telek 
felparcellázott,  apró  1  hektár  alatti, 
mégis  egyben  művelt  erdőterületből 
áll.  Az  erdőterületek  döntő  hányada 
értelemszerűen  a  magasabb 
térszíneket,  hegyeket  borítja,  sűrűn 
szabdalva  hegyi  legelőkkel  és 
kaszálórétekkel.  Az  erdőterületek 
gondozása, megóvása,  valamint  az  új 
erdőterületek  kialakítása  az  ökológiai  és  ökonómiai  szempontok  figyelembe  vételével  az  Erdészeti 
Hatóság  által  tervezett.  Az  erdőgazdálkodási  üzemtervek  alapján  a  területen  gazdasági  és  védelmi 
(talaj‐ és természetvédelem) erdők találhatók.  
Pozitív jelenség, hogy a harmadik legnagyobb kiterjedéssel (17%‐os részesedési arányban) maradtak 
fenn gyepterületek, ami elsősorban az előbb említett erdőterületeket, a hegyoldalakat borítják és – 
az  erdőkkel  együtt  ‐  a  természetvédelmi  védettséget  élvező  területeken  találhatók.  A  települési 
szinthez képest nagyobb számban, összesen 108 telken kisebb, de még jól kezelhető, cca. 3 hektáros 
átlagos telekmérettel jelennek meg. Ezen összefüggő gyepterületek jelentős része – melyek ökológiai 
értéke magas – természeti védelem alatt áll.  
Negyedik  legnagyobb  kiterjedésű  területhasználati  mód  a  kivett  telkek  száma,  ami  a  teljes  138,1 
hektár  kiterjedésével  a  település  10%‐át  teszi  ki,  ami  messze  az  országos  átlag  alatt  marad.  A 
település kompakt módon, a Sukori‐hegy és a Séd‐malomárok közé szorítva helyezkedik el, a tanyák 
nem jellemzők a vidékre. A képet árnyalja, hogy a kivett területek kiterjedését növelik a hegyekben 
több  helyen  is  nyitott  anyaggödrök,  bányák.  Vilonya  közigazgatási  területén  jelenleg    három 
bányatelek van nyilvántartva  (Vilonya  I.,  II.,  III.    ‐ dolomit néven) ezen kívül egy bányatelekkel nem 
fedett, de megkutatott, jelentős ásványvagyonnal rendelkező terület is van a 042/3‐4, 055 hrsz‐en. 
A  fennmaradó  területhasználatok  együttes  aránya  sem  haladja  meg  az  1,3%‐ot.  A  korábbi 
időszakokban jelentősebb kiterjedéssel jelenlévő szőlő‐ és gyümölcstermesztés, házikertes művelésű 
területek  mára  visszaszorultak.  A  szőlőművelésű  és  kertgazdasági  (kisparcellás,  volt  zártkerti) 
mezőgazdasági területek a Sukori‐hegy déli és keleti lejtőin csoportosultak három kisebb halmazban, 
amelyekből mára már csak a belterülethez legközelebb eső, Varga‐tanya körül maradtak meg művelt 
telkek. 
 

1.12.2.1. Tájkarakter 

 
A  telekstruktúra  mellett  a  táj  karakterét  Vilonya  domborzati  és  természeti  adottságainak  sajátos 
jellege  határozza  meg,  amihez  a  területhasználat  is  többnyire  illeszkedik.  A  tájat  ebben  a 
megközeltésben a Sukori‐hegy és a Kőkapu hegytetői  régiója, a domboldali  legelők és a Sárrét  felé 
elterülő tágas mezőgazdasági területek, mint négy nagyobb szerkezeti egység alkotja:  
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A – hegytetői helyzetű, változatos felszínű bérces, dolomitkopáros rétekkel mozaikos erdőterület  
Vilonya  egyik  meghatározó  karakterterülete  a  Sukori‐hegy  és  a  Kőkapu  területe,  amelyeket 
évszázadok óda lombhullató erdők borítanak. A tájat itt a viszonylag nagy felszínmozgalmasságú és a 
minden  égtáj  irányába  kilátást  engedő,  változatos  domborzatú  hegytetők  határozzák  meg.  A 
területen  a  domborzati  és  talajtani  adottságokhoz  igazodva  homogén  erdők,  erdősávok  között 
elterülő  tágas  legelők  terülnek  el.  Ezek  közé  ékelődve  gyér  füvű  dolomitkopárok  és  bányászati 
művelés alatt álló területek is megjelennek. 
B – domboldali helyzetű, nyílt legelőterület 
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Kiterjedésében  a  legkisebb,  ám  legváltozatosabb  és  a  legnagyobb  tájképi  potenciállal  rendelkező 
területegysége, ami Vilonya tájtörténeti szempontjából is meghatározó. A településtől fölé magasodó 
Sukori‐hegy  déli  és  délkeleti  oldalán  a  korábbi  időszakokban  gazdag  szőlő‐  és  kertkultúra  állt,  ami 
mára elvesztette jelentőségét és a helyén szinte teljesen homogén legelőterületek húzódnak.  
Tájhasználati szempontból a szőlősök és kertek felhagyása negatívan értékelhető, hiszen a korábban 
jellemző  kis  parcellás,  mozaikos  foltokban  kialakult  veteményeskertek,  gyümölcsösök,  szőlők, 
kaszálók, apró szántók mára egysíkú, homogén gyepterületekké alakultak. A tájváltozási folyamatok 
következtében  mára  csak  a  belterülethez  legközelebb  eső  területeken  találni  még  meg  a  régi 
telekstruktúra  és  területhasználat  nyomait,  azonban  ma  ezeket  is  a  felhagyás,  illetve  a  beépítés 
veszélye  fenyegeti.  A  karakterterület  jellemző  és  nagyon  meghatározó  karakterjegye  a  feltáruló 
örökpanoráma a Sárrétre és a Balatonra. 
C – síkvidéki, dominánsan közép‐ és nagytáblás szántóföldi művelés alatt álló terület 
A  település  területének déli  felét uraló  terület  a Berhida és Vilonya közötti  7202‐es  jelű összekötő 
úttól délre fekvő területeket soroltuk. A táj itt már egyre inkább a Sárrétre jellemző karakterjegyeket 
mutatja: enyhe  lejtésű, kis  felszínmozgalmasságú, csatornák és  lecsapoló árkok által meghatározott 
képet  tár  fel elénk. A  területről a dél‐ és délkelet  felé szabad kilátást engedő  látképet nem zavarja 
épített  elem  –  kivételt  képeznek  ez  alól  természetesen  az  itt  is  elkerülhetetlen  középfeszültségű 
vezetékek. A tájképet meghatározza a Sukori‐hegy és a Bakony sziluettje. 
A területet teljes egészében közép‐ és nagytáblás szántóföldek uralják már évszázadok óta. A táblákat 
sajnos nem választják el mezővédő erdősávok, csupán a levezető árkok és a Séd‐malomárok mentén 
kialakult  ligetes  facsoportok  visznek  némi  változatosságot  és  természetességet  a  karakterterület 
tájképi  megjelenésébe.  Csak  két,  nagyobb  kiterjedésű  erdőfoltot  találni  a  területen:  az  egyik  a 
Berhidai Chlorochémia  lakótelep körüli véderdő, a másik a  fűzfői hulladékégető víztározója melletti 
kiserdő. 
D – völgyi jellegű, dominánsan nagytáblás szántóföldi művelés alatt álló terület 
Az előző tájkarakter területhez sok szempontból hasonló területegység, amit az erős völgyi helyzet és 
a  monokultúrás,  tagolatlan,  nagytáblás  szántóföldek  különböztet  meg.  A  település  közigazgatási 
területének  Sóly  felőli  oldalán,  nyugat  felé  kiszélesedő,  lapos  völgyben  fekszik.  A  terület  határait 
élesen  kirajzolják  a  környező  erdőségek.  Szintén  nagyon  meghatározó  elemek  az  elektromos 
vezetékek hálózata. 



1.12.2.2. Tájtörténeti vizsgálat 

 
Vilonya régészeti múltjáról hiányos információk állnak rendelkezésre, komolyabb régészeti feltárások 
nem  zajlottak  a  településen  így  leletek  és  régi  településnyomok  hiányában  csak  a  fennmaradt 
oklevelek  alapján  feltételezhetjük,  hogy  csak  a  honfoglalás  során  vált  állandóan  ember  által  lakott 
területté  a  Sukori‐hegy  és  környéke.  A  mai  környezeti  adottságokból  csak  sejteni  lehet,  hogy 
hajdanán az  akkor még  szabályozatlan  Séd  kanyargó,  halakban gazdag  vizei, mellékágai  a  Sárréttel 
együtt  nádasokban  és magasfüvű  rétekben  bővelkedő  lehetett.  A  jó  szénájú,  legeltetésre  kiválóan 
alkalmas  réteken  gazdag  madárvilág  fészkelt,  a  hegyek  vadakban  bővelkedő  erdőségeknek  adtak 
otthont.  Ezek  a  körülmények  mind  remek  területtel  szolgálhattak  az  akkori  nomád,  félnomád 
törzseknek.  Az  ember  megjelenésével  a  mezőgazdasági  művelés  is  fokozatosan  megjelent,  ami 
akkoriban  még  vad  talajváltó  rendszerként  működhetett.  Mindez  azt  jelentette,  hogy  a  földeket 
kimerülésig  használták, majd  újabb  területeket  vontak művelés  alá.  Ehhez,  ha  kellett,  erdőirtások, 
lecsapolások révén jutottak.  
A község neve először 1369‐ben  fordul elő egy peres  iratban. Akkor Vaniola,  illetve Vinula alakban 
írták  és  Vanyolának  ejtették.  Később  1481‐ben  említik  írásos  emlékek  Wynyola  néven.  A  község 
elsődleges névváltozata egyes  feltételezések  szerint  a Vanyola névvel  kapcsolható össze, mások az 
Ula névvel hozzák összefüggésbe, ami a török nyelvekből ered és  ló,  lovas küldönc,  lóval  foglalkozó 
embert  jelentett.  A  falu  nevével  később  a  16‐17.  században  találkozhatunk,  amikor  már  a  mai 
formájában, Vilonya néven említik az írott források. 
A falu lovakkal való ilyetén kapcsolatára más tényekből is bizonyítást nyerhetünk a falu történetéből. 
Ezt igyekszik alátámasztani a kaszálók feltörésekor előkerülő rengeteg lófog és régi lópatkók is. 1369‐
ben a vilonyai lakosok is a fehérvári káptalan nemes jobbágyai, akik egyházi nemesként a földesúrnak 
lovas katonai szolgáltatot teljesítettek. Ezt a szolgálatkötelezettséget  jelzik a település címerében  is 
helyet kapó két lópatkó. Mindezt összevetjük a ma is számottevő, de a régi időkben még jelentősebb 
arányban jelen lévő kiváló, dús füvű legelőkkel, akkor Vilonyán bátran következtethetünk egy hajdani 
virágzó lótenyésztésre. A terület juhtenyésztésre is nagyszerűen alkalmas.  (Temesváry, 1974). 
Az állattartáson kívül Vilonyán a patakok ereje és az erdőségek szolgáltattak a lakosságnak elegendő 
munkát és megélhetést. Igaz ugyan, hogy az 1570. 
évi urbárium az első olyan  írásos emlék,  ami név 
szerint említi a vilonyai malmot, azonban az 1578. 
évi  urbáriumból  azt  is  megtudjuk,  hogy 
„régebben”  –  azaz  minden  bizonnyal  a  török 
háborúk előtt – három malom volt Vilonyán. Hogy 
milyen  régen  épültek  ezek  a malmok,  azt  adatok 
hiányában  megmondani  nem  lehet,  viszont  az 
bizonyos,  hogy  az  oklevelek már  a  XI.  században 
rendelkeznek  a  Séd  melletti  malmokról. 
Felhasználta  vizét  a  bőripar,  a  posztókészítés  és 
végig  a  patak  mentén  gabonaőrlő  malmok 
létesültek, szükséges esetén még fűrészmalmot is 
építettek rá (Temesváry). 
A  lakosság  jellemzően  mindig  is  paraszti 
foglalkozású  volt,  akik  terményeiket  a  közeli 
Veszprémben  értékesítették.  Még  1536‐ban  9 
adózó,  2  puszta,  azaz  lakatlan,  és  21 
szegényszeren  lévő  portát  írtak  össze  a 
településen.  A  9  telkessel  szemben  tehát  21  zsellér  lakta  a  falut.  A  csendes  fejlődésnek  a  török 
hódítások vetettek véget. A háborúban előbb 1543‐ban Fehérvár, majd 1552‐ben Veszprém is török 
kézre került. A háborús körülmények között a falu lakossága megfogyatkozott, a házak csaknem felét 
felperzselték  a  törökök.  Ekkor  csak  7  –  8  család  lakja  a  falut,  de  azok  is  állandóan  változnak.  Az 
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összeírások  azonban  mégis  azt  mutatják,  hogy  a  környék  nagyarányú  elnéptelenedése  idején  is 
mindig laktak Vilonyán. A határ állandósulása után 1559‐ben a Podmaniczkyek visszaadták a palotai 
várat – s ezzel Vilonyát is – a királynak, majd ugyanebben az évben Thury György arra kérte a királyt, 
hogy  íródeákjának,  Alistáli  Mártonnak  adományozza  Papkeszi  és  Vinyola  falvakat  (Temesváry, 
Vilonya, templomunk és lelkészlakásunk, 1974). 
A  Séd‐Malomárok  vizén  tehát  Temesváry  kutatása  nyomán  öt  malom  is  működött  az  idők  során, 
amelyek  közül  az  egyik  jobbágyi  kézen  volt.  A  település  határában  –  a  Sukori‐hegyhez  tartozó 
ormokon ‐ két külön névvel illetett szőlőhegyet említenek a források: a Berty‐ és a Kishegyet. Ezeken 
a  község  szőlőtermesztése  már  a  16.  században  jelentős  volt,  ugyanis  a  település  fekvésének 
geomorfológiai  adottságai  változatos  termőhely‐típusokat  eredményeztek.  A  település  címerének 
középpontjában  látható  szőlőfürt  a  szőlőtermesztésnek a  falu életében elfoglalt  fontos helyét  csak 
alátámasztja. 
A  török  kiűzése  után megváltozott  belső  hatalmi  viszonyok  következtében  1650‐től  a  Zichy  család 
birtokolja, ami a vilonyai lakosokra nézve. A várpalotai adószedők az urbáriumon felül ingyen szedték 
a  jobbágyok  javait,  így  a  lakosok  mind  kevésbé  gondozták  szőlőiket,  ezért  azok  az  1700‐as  évek 
közepétől  lassan,  fokozatosan  kipusztultak.  A  szántóföldek  szintén  megmunkálatlanok  maradtak, 
egyre kevesebb lett az igásállat a településen. Ilyen viszonyok között Vilonya telkeinek fele lakatlanná 
vált ebben az időszakban. 
Vilonya az első katonai felmérésen 
Nagyjából ebből az időszakból, egészen pontosan 1783‐ból maradt fenn a településről készített első 
katonai  felmérés  térképe,  ami  érdekes  információkat  szolgáltat  Vilonya  neve  ekkor  már  szinte 
jelenlegi  formájában szerepel Wilonya néven. A község kiterjedése a  jelenlegi belterület közel  fele, 
azonban  az  utcaszerkezet,  az  út  vonala  nem  egyezik  meg  a  jelenleg  látottakkal,  nehezen 
beazonosíthatók  a  belső  út.  A  házak  körül  jól  kivehetően  kertes,  gyümölcsös  területeket  rajzolt  a 
térképkészítő. 
A külterületen jól megfigyelhetők a települést átszelő három fő útvonal, melyek közül a mai 7202‐es 
jelű  összekötő út,  a  Séd‐Malomárok mellett  vezető út  teljesen  azonos útvonalon helyezkedik  el.  A 
peremarton felé vezető harmadik út ma már csak nyomokban fedezhető fel. A településtől délre jól 
azonosítható  a  Veszprémi‐Séd  és  a  Séd‐Malomárok  folyása,  melyek  közül  utóbbi  rendelkezett 
jelentősebb  vízhozammal.  A Malomárok mentén  ekkor  is  legalább  4 malmot  látunk  jelölve  és  két 
egyéb épületet a déli szakaszon. Az átkelést 2 darab fahíd biztosította.  
 
A vízfolyások között a térkép tanúsága szerint ekkor is hatalmas kiterjedésű nedves, mocsaras rétek 
húzódtak és csak az északi domboldalakon lehetett szántóföldi művelésről, illetve legelőkről beszélni. 
A kopárnak tűnő hegytetőket ekkor még a mainál sokkal kisebb kiterjedésben borítanak erdőségek, 
azonban szép nagy kiterjedéssel láthatunk szőlőterületeket – annak ellenére is, hogy az írott források 
szerint ekkorra már jelentősen visszafejlődött a falu szőlőtermesztő jellege.  
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15. ábra: Vilonya az I. katonai felmérésen (saját szerkesztés) 

 
Vilonya a II. katonai felmérésen (1852‐1866) 
A térképen Vilonya már teljesen a mai nevén szerepel. Kiterjedése nőtt, a korábbi egyutcás szerkezet 
ekkorra  a  térképen  halmazos,  szinte  utcák  nélküli  szerkezetűvé  vált.  Az  útvonalak  az  útvonalak, 
templomok helyzete nem változott,  továbbra  is  jól beazonosíthatók. Új elem, hogy a berhidai  főút 
túloldalán is megjelennek nagyobb épületek, majorságok. 
A Malomárok menti út és a Berhida‐Vilonya összekötő út  jól kirajzolódik. A peremartoni út ekkorra 
már jelentőségét veszti, azonban a hegyi utak száma jelentősen megnövekszik, ami egyre intenzívebb 
erdőgazdálkodásról és legeltetésről árulkodik.  
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A községen kívüli tanyásodás nem jellemző, a korábban látható 4‐6 malom közül is csak kettő maradt 
meg erre az  időszakra. Feltűnhet, hogy a Séd mindkét ága kiegyenesedett,  szabályozásra került, az 
átkelőkből  pedig már  csak  a  Királyszentistván  felé  vezető  út  hídja maradt meg.  A  területhasználat 
jobban  kivehető  a  térképen,  szépen  differenciált,  a  domborzati  adottságokhoz  tökéletesen 
alkalmazkodó  tájhasználatot  figyelhetünk meg:  a  Séd  két  ága  között  nedves  réteket  látunk  (a  falu 
határában  kis  szántóval,  ami  feltehetően  a  megkezdődő  lecsapolások  következtében  jött  létre);  a 
Malomároktól északra és Vilonyától keletre  lévő magasabban  fekvő hegylábi  területeken szántókat 
látunk;  a  nehezen  megközelíthető  bérces  hegytetők  ekkorra  már  mind  erdővel  borítottak;  míg  a 
jobban  legeltethető  nyugati‐északi‐keleti  oldalakat  a  tágas  legelők  foglalják  el.  A  szőlőterületek 
aránya  ekkorra  is  növekedett.  A  korábbi  két  szőlőskert  kissé  elmozdulva,  a  korábbinál  nagyobb 
kiterjedésben látható, míg a Kőkapu déli lejtőin Szent Mihály szőlőként megnevezve új szőlősbirtok is 
alakult.  
A felmérésen jól látszik, hogy a település a dombság és alföld határán fekszik, délre a sík termőföldek, 
északra  pedig  az  érzékletesen  ábrázolt  mozgalmas  dolomitbérces  területek  jól  kivehetőek. 
Külterületén a szántó‐, gyep‐, erdőterületek közel azonos súllyal képviselik magukat. 
 

 
16. ábra: Vilonya a II. katonai felmérésen (saját szerkesztés) 
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Vilonya a harmadik és negyedik katonai felmérésen (1869‐1887) 
A  19.  század  közepére  már  a  jelenlegi  területhasználathoz  és  infrastruktúra  hálózathoz  nagyon 
sokban azonos állapotokat találunk a településen. Az úthálózat nem változott a korábbiakhoz képest, 
illetve a szőlők, erdők, szántók, gyepek elhelyezkedése a korábbi és  jelenlegi  területhasználatnak  is 
közel megfelelő. A belterület halmazos szerkezete tovább sűrűsödik, a mai településszerkezet képét 
veszi fel,  
Az  erdei  feltáró  utak  és  a  szántók  közötti  földutak  tovább  sűrűsödtek,  utóbbiak  szépen  rendezett 
mértani  alakjukkal  és  méretükkel  jelzik,  hogy  a  század  közepére  az  intenzív  mezőgazdasági 
művelésnek egyre jelentősebb szerepe lesz a térségben. Ekkorra már a Séd két ága közötti terület is 
utakkal  feltárásra  kerül  és  fokozatosan  megkezdődik  rajta  a  művelés,  amit  a  megkezdett 
„telekosztások”  is  jeleznek  a  térképen.    A  szőlőterületek  jelentősége  nem  csökkent  az  elmúlt 
időszakban.  A  Belső‐  és  Külső‐hegyen  és  a  Szent  Mihály  szőlőben  is  változatlan  kiterjedésben 
láthatjuk a szőlős‐, kertes területeket.  
A  térkép  készítésének  technológiájából  kifolyólag  az  egyes  művelési  ágakat  nem  lehet  jól 
megkülönböztetni  egymástól,  így  az  erdő  és  gyepterületekre  nem  lehet  megállapításokat  tenni, 
azonban a  részletesebb grafikai megoldások miatt értékes plusz  információkhoz  is  juthatunk.  Egyik 
ilyen fontos adalék az utak menti fásítások és a meghatározó szoliter faegyedek ábrázolása. Kiderül, 
hogy  Vilonyán  a  berhidai  összekötő  utat  és  a  Szt.Mihály  szőlőbe  vezető  utat  szép,  egységes  fasor 
kísérte már ebben az  időszakban  is,  illetve a községet déli  irányból ölelő fás,  ligetes erdősáv. A déli 
szántóterületek  a  térkép  tanúsága  szerint  fátlan,  kopár  pusztaság  lehetett.  Másik  fontos  adalék  a 
Malomárok mentén jelölt malmok, amelyekből négyet biztosan azonosítani lehet a térképen.  
 

 
17. ábra: Vilonya az III. katonai felmérés térképén (saját szerkesztés) 
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Vilonya az 1941‐es felmérés térképén 
Az 1941‐es felmérés idején a település egyre inkább hasonlít jelenlegi képére, belterületi szerkezete 
kialakult. A korábbi halmazos elrendezés az utcaszabályozásoknak köszönhetően rendezetté válik, de 
a község új lakóterületekkel nem bővül. 
 

 
18. ábra: Vilonya az 1941‐es katonai felmérés térképén (saját szerkesztés) 

 
Elsőre is szembetűnő, legjelentősebb változás a Malomárok déli partja mentén, azzal párhuzamosan 
megjelenő vasútvonal, valamint az elektromos légvezetékek rendszere is erősen behálózza a tájat. A 
földutak,  dűlőutak  helyzete  változatlan,  de  a  Séd  két  ága  közötti  nedves  gyepterületek  tovább 
csökkennek, már feltűntetésre kerülnek a lecsapoló árkok is. 
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Az  erdőterületek  jól  megkülönböztethetőek,  a  mai  kiterjedésüknek  és  elterjedésüknek  közel 
megfelelő  formában  találhatók.  A  szőlőhegyek  ekkorra már  visszaszorulta,  fokozatosan  felhagyták, 
amire a ligetes, hagyásfás jelölések is utalnak. 
A  19.  században  a  falu  sorsa  a  környékbéli  községekhez  hasonlóan  alakult.  Peremarton,  Berhida 
iparosodása  a  községre  is  hatással  volt.  Amíg  azonban  a  szomszéd  településeken  az  iparosodás 
alapvető változást hozott, addig Vilonyán 1941‐ben a lakosság kb. 50%‐a próbált megélni az iparból. 
Ennek  oka  a  településen  hagyományosan  erős  kis,‐  és  középparaszti  réteg.  Ők  alapították meg  az 
1945‐ös nagy földosztás utáni években a helyi  termelőszövetkezetet, amely az 1960‐70‐es években 
egyesült  a  papkeszi,  majd  a  kenesei  szövetkezettel.  Fő  ágazatként  a  juhászatra  specializálódtak, 
ennek megfelelően alakult ki a helyi ipar is, 1923‐ban bőrgyár alakult (Temesváry, 1974). 

 
19. ábra: Vilonya az 1857‐es topográfiai térképen (saját szerkesztés) 

1.12.3. Védett, védendő táji‐, természeti értékek, területek 

 
A település zöldfelületi rendszerének ökológiai szempontból legértékesebb elemei a védett, illetve a 
védelemre  érdemes  növénytársulások,  komplex  élőhelyek  területei.  A  Vilonyai‐hegyek  változatos 
felszínformáiból  és  a  rajtuk  kialakult  termőhelyi  viszonyok  sokszínűségéből  eredendően  kiemelt 
természeti  értéknek  tekinthetőek  a  dolomitkopárok  és  a  hegyvidéki  erdei  élőhelyek,  ami  a  kistáj 
szigetszerű elhelyezkedése miatt ritka és értékes állat‐ és növényfajoknak ad otthont. 
Vilonya  jó  adottságainak  köszönhetően  mind  országos,  mind  nemzetközi  jelentőségű  védett 
természeti  területekkel  is  rendelkezik.    A  település  közigazgatási  területén  található  természeti 
területek  részét  képezik  az  Országos  Területrendezési  Tervről  szóló  2003.  évi  XXVI.  törvényben 
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kihirdetett  országos  ökológiai  hálózatnak,  valamint  a  Natura  2000  hálózatnak  is.  Az  alábbi 
fejezetekben ezeket részletesen ismertetjük. 
Vilonya települése a természeti értékeinek megóvásáról a Helyi Építési Szabályzatában gondoskodik. 
A  településrendezési  eszközök  felülvizsgálatának  elkészítése  során  fel  kell  mérni  a  település 
természeti  területeit,  és  meg  kell  határozni  (a  meglévőknél  felülvizsgálni)  a  védett  természeti 
területek  lehatárolását.  A  nemzetközi  védettség  alatt  álló  területekről  a  Balaton‐felvidéki  Nemzeti 
Park  Igazgatóság  által  koordinált  természetvédelmi  kezelési  tervek  mentén  a  komplex  védelem 
biztosított. 
Az előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett tájékoztatások alapján a területen ex lege védett lápok, 
földvárak,  földtani  alapszelvények,  illetve  kaptárkövek  nem  találhatók.  A  2012.  január  13‐án 
megjelent Vidékfejlesztési Értesítőben az ex lege lápi és szikes tavi védettséggel érintett területekről 
szóló  közleménye nem  tartalmaz Vilonyára  vonatkozóan ex  lege  védett  láppal  érintett  ingatlant. A 
település  közigazgatási  területén  a  barlangok  felszíni  védőövezetének  kijelöléséről  szóló  16/2009. 
(X.8.) KvVM által megállapított barlang  felszíni védőövezet nincs kijelölve. Ezen kívül a kaptárkövek 
megóvását  szolgáló  természeti  emlékek  létesítéséről  szóló  17/2017.  (X.27.)  FTM  rendelet  sem 
tartalma Vilonyára vonatkozó védettséget. 
 

1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

 
A táj az ember és természet kölcsönhatásából létrejött ellentmondásos, mégis összetartozó egysége, 
amely  sok  esetben magas  rendű  vizuális‐esztétikai  értékeknek  is  a  hordozója  (Mőcsényi,  1968).  Az 
Országos  Területrendezési  Tervről  szóló  2003.  évi  XXVI.  tv.  úgy  definiálja  az  övezet  alá  tartozó 
területeket, mint „olyan különleges tájak, amelybe a természeti adottságok, rendszerek, valamint az 
emberi  tevékenység  kölcsönhatása,  változása  következtében  kialakult  olyan  területek  tartoznak, 
amelyek a táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes 
esztétikai jellemzőkkel bírnak” .  
2014. december 30‐át követően megszűnt a kétszintű (országos és térségi) tájképvédelmem. Helyébe 
egy új, országos tájképvédelmi övezetet hoznak létre. Az Országos Területrendezési Tervének övezeti 
tervei  közül  a  tájképvédelmi  szempontból  kiemelten  kezelendő  terület  övezete  a  Vilonyai‐hegység 
területét és a Veszprémi‐Séd környezetét érinti. A területi lehatárolás megegyezik a Balaton‐felvidéki 
Nemzeti  Park  Igazgatóság  hivatalos  adatszolgáltatásásával.  A  tájképvédelmi  szempontból  kiemelten 
kezelendő területek mindösszesen 720,6 hektár kiterjedéssel érintik Vilonyát. 

 
20. ábra: Az OTrT (balra) és a BFNPIG (jobbra) által jelölt tájképvédelmi területek lehatárolása 
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21.  ábra:  A  Hajmáskéri  Törökcsapás  N2000  terület  kiterjedése
Vilonyán (BFNPI) 

1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre 
tervezett terület, érték, emlék 

 
Európai jelentőségű természetvédelmi területek 
A település területén a Kőkapu és s Sukori‐hegyet érinti Natura 2000 természetmegőrzési terület: 

- Hajmáskéri Törökcsapás (HUBF20023) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési (SCI) terület   
 
A Hajmáskéri  Törökcsapás  SCI  terület  kiterjedése  összesen  901,16  hektár,  amelynek  csaknem  fele, 
456,8 hektár érinti Vilonya közigazgatási területét. Ezzel a település területének 33,76%‐át teszi ki. A 
védelem  rendeltetése  a  területen  megtalálható  szubpannon  sztyeppék,  szubkontinentális 
peripannon cserjés, pannon sziklagyepes és a kiemelt jelentőségű pannon molyhos tölgyes élőhelyek, 
valamint a hozzájuk kötődő fajkészlet minél nagyobb változatosságú megőrzése.  
Fő  feladat  a  fenntartható  tájhasználattal 
(elsősorban  a  gyepgazdálkodás  erősítésével),  az 
értékes  élőhelyek  állapotának  stabilizálása,  a 
szukcessziós  folyamatok  visszatartása.  A  legfőbb 
belső veszélyeztető tényezők az alullegeltetés és a 
pásztorkodás  felhagyása,  ami  a  sziklagyepek  és 
sztyeprétek záródásához és cserjésedéséhez vezet. 
Ezen túlmenően a szukcesszió, az ezózió, valamint 
az inváziós fásszárú és lágyszárú fajok megjelenése 
hordoz  magában  veszélyt  az  értékes  élőhelyek 
fennmaradása szempontjából 
Az  érintett  ingatlanok  felsorolását  az  európai 
közösségi  jelentőségű  természetvédelmi 
rendeltetésű  területekkel  érintett  földrészletekről 
szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet tartalmazza: 
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,  
 
Országos jelentőségű természetvédelmi területek  
Vilonyán  nem  található  országos  jelentőségű 
természetvédelmi  terület,  sem  természetvédelmi 
emlék.    Azaz  a  közigazgatási  területen  nincs 
kijelölve  a  Balaton‐felvidéki  Nemzeti  Park  védett 
természeti  területe,  nem  érinti  tájvédelmi  körzet 
határa, sem természetvédelmi terület. 
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22. ábra: A Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei Vilonyán (BFNPI) 

1.12.3.3. Országos Ökológiai hálózat 

 
Az Országos Ökológiai Hálózat övezetét Szentmártonkáta területére vonatkozóan az OTrT jelöli ki. Az 
ökológiai  hálózat  térségi  szintű  pontosításának  és  funkcionális  elemeinek meghatározása  a  PMTrT 
feladata. 
A DINPI adatszolgáltatása alapján a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterületéhez tartozik a Gyulai‐erdő 
és  a  Bíbicfészeki‐ág,  Székesrekeszi‐legelő  és  a  Felső‐Tápió  mente  a  Gicei‐heggyel.  Pufferterület 
övezete által érintett a Gicei‐hegy körüli kertes, illetve rét‐legelő művlési ágú területei, míg ökológiai 
folyosóként  a  Kerektói‐árok  nyugati  völgye,  a  Bíbicfészeki‐ág  egyes  szakaszai  és  a  Keresztfás‐ág 
völgye és az Öregszőlő belső területei jelöltek.  
A  Nemzeti  Ökológiai  Hálózat  funkcionális 
elemeinek szerepe: 
Magterületek: 
Magterületnek  nevezzük  a  hálózat 
foltszerű,  tetszőleges  kiterjedésű 
területeit, melyek ideális nagyság esetén a 
lehető  legtöbb  populációnak,  illetve  az 
ezekből  felépülő  életközösségeknek  az 
élőhelyei és genetikai rezervátumai. 
Ökológiai folyosók: 
A  magterületek  közötti  kapcsolatot  a 
sávos,  folytonos  élőhelyek,  vagy  kisebb‐
nagyobb  megszakításokkal  jellemezhető 
élőhely‐mozaikok,  láncolatok,  az 
úgynevezett ökológiai folyosók biztosítják. 
Ezek  az  élőhelyeket, 
élőhelykomplexumokat  kötik  össze, 
egyben  biztosítják  a  génáramlást  az 
egymástól elszigetelt populációk között. 
Pufferterületek: 
A  magterületek  és  a  folyosók  körül 
védőzónát (puffer‐zóna) kell kijelölni, ahol 
még  a  természetközeli  élőhelyek  aránya 
lehetőség  szerint  magas,  feladatuk  a 
magterületek  és  folyosók  védelme  az 
esetleges külső káros hatásoktól. 
 
 

1.12.3.4. Egyedi tájértékek 

 
A  településen  a  Balaton‐felvidéki  Nemzeti  Park  által  hivatalosan  nyilvántartott  egyedi  tájérték 
kataszter  nincs.  A  Budapesti  Szent  István  Egyetem  Tájépítészeti  Karán  készült  és  ott  nyilvántartott 
tájérték kataszterben (TÉKA) a településen 11 egyedi tájértéket találni. 
  

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 
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Református lelkészlak  Szakrális építmény  1 db 

Római kori épület  Mindennapi élettel kapcsolatos építmény  1 db 

Építőipari nagyüzem  Ipartörténeti emlék  1 db 

 
 

1.13. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

 
Zöldfelületnek  tekinthető  minden  olyan  terület,  amelyet  növényzet  borít.  Ebből  következően  a 
zöldfelületi  rendszert  számos  különböző  zöldfelületi  elem  alkotja.  A  zöldfelületi  elemek  jellege, 
funkciója,  használati  és  kondicionáló  értéke  nagymértékben  különbözik.  (A  zöldterület  az  önálló 
területfelhasználási  kategória,  amely  részben  vagy  egészben  állandóan  növényzettel  fedett,  más 
területfelhasználási egységben nem tartozó közterület.)  
Vilonyán  a  kivett  területek  10,21%‐os  és  a  szántóföldek  51,94%‐os  területi  aránya  ellenére  is még 
országos  viszonylatban  kedvezőnek  értékelhető  a  település  természetközeli  növényzettel  borított 
felületeinek nagysága. A képet kis mértékben árnyalja ugyan, hogy az erdő és gyepterületek eloszlása 
a dombvidéki területekre koncentrált, nem kellően mozaikos elrendezésű. 
 
 

Vilonya  külterületének,  táji  környezetének  szerkezetét  a  korábban  bemutatottak  szerint  a 
nagyméretű,  összefüggő  mezőgazdasági  területek  és  a  mozaikos,  legelőkkel,  erdőterületekkel, 
sztyeprétekkel tarkított hegyvidéki területek határozzák meg. Az előző fejezetekben láthattuk, hogy 
ezek a szerkezeti elemek hogyan hatottak és hatnak a mai napig  is a tájhasználatra, és a belterület 
szerkezetére is.  
A külterületi  zöldfelületi környezet mellett, kedvező, hogy Vilonya belterületére a kertes  lakótelkek 
jellemzőek  és  a  lakóházakhoz  tartozó  telkek  is  fontos  részei  a  zöldfelületi  rendszernek.  Szintén 

23. ábra: Egyedi tájértékek Vilonyán (forrás:tajertektar.hu) 
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kedvező,  hogy  a  település  kiterjedéséhez  viszonyítva  parkokkal,  parkosított  intézményi 
zöldfelületekkel jól ellátott.  
 

1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei 

 
A zöldfelületi rendszer a település klimatikus viszonyainak megőrzése, javítása érdekében fejlesztett 
és  fenntartott,  állandóan  növényzettel  fedett  területekből  álló  alrendszer,  amit  hatásai  és  térbeli 
elhelyezkedése  alapján  egy  egységként  érdemes  kezelni.  Vilonya  esetében  a  lakótelkekhez 
kapcsolódó zöldfelületek a meghatározóak,  illetve az  intézmények zöldfelületei  jelentenek nagyobb 
kiterjedésű  zöldfelületi  elemeket.  Sportolási  és  közjóléti  célú  zöldfelületekből  mennyiségileg 
elegendő elem található a településen. 
Vilonya  településszerkezeti egységeit  jól  leköveti  a  zöldfelületi  rendszer minősége. A  legrégebb  idő 
óta  lakott  utcás  és  halmazos  „Ófalu”  organikus  szerkezetű  településszövetébe  ágyazódva  kis 
mélységű, igen változatos méretű telkek találhatók, amelyek biztosítják a megfelelő növényborítást. 
Ebben  a  településrészben  található  köztéri  zöldfelületek,  kijelölt  közparkok  nem  számottevők, 
fejlesztésük indokolt lenne. A hiányosságot azonban pótolja az iskola és a régi Zichy‐kastély területén 
található növényzet. Ezek megújítása kertépítészeti tervek alapján szintén javasolt. 
A település délkeleti  oldalán kiépült Újtelep településrészen a belterületet csaknem kitölti a családi 
házas,  kertvárosi  beépítési  jellegű  egyentelkek  hálózata,  amik  jól  karbantartott  kertekkel  emelik  a 
település  ökológiai  értékét.  A  tágas  utcahálózat  szerencsére  sok  lehetőséget  ad  az  utcafásításra, 
közkertek létesítésére. Az utcákban látható nagy mennyiségű zöldfelületek üdítő látványt nyújtanak. 
A  területegységen  a  Séd‐mentén  és  az  ingatlanok  között  több  kisebb  magas  zöldfelületi  értékű 
közpark  és  közkert  kapott  helyet,  azonban  intézményi  zöldfelület  ezen  a  településrészen  nem 
található. 
  
Külön  zónaként  kell  megemlíteni  a  vasút  környezetét  és  a  Séd‐Malomárok  mentét,  amik  sajátos 
egységet képeznek Vilonya zöldfelületi  rendszerében. Mindkét vonalas elem gazdag növényzettel – 
fasorokkal,  többszintű,  többsoros  erdősávokkal  –  kísérve  kerüli  el  a  települést.  A  Séd  mentén  a 
zöldfelületek  jellemzően mezőgazdasági  területek,  a Papkeszi utca és a vasút között pedig egészen 
változatos, sportpályával, közparkkal, hagyásfás kaszálókkal, szántókkal vegyes, igen értékes területet 
találunk. A beékelődött terület belterületbe vonása és beépítése szerencsés módon nem kezdődött 
meg, a közösségi és rekreációs funkciókkal való megtöltése jó irányt mutat a terület jövőjére nézve.  
A zöldfelületi  rendszerhez kapcsolódó  téma a belterület és a külterületi mezőgazdasági  területeket 
elválasztó  zöldsáv  kérdése,  illetve  a  településre  bevezető  utak  mentén  kialakított  településkapuk. 
Vilonya esetében elmondható, hogy a Séd, illetve Királyszentistván felőli részén az elválasztó zöldsáv 
és  a  településre  bevezető  út  fásítása  szépen  megoldott,  amit  a  község  keleti  felén  is  javasolt 
példaként venni. 
 

1.13.1.1. Szerkezeti‐,  kondicionáló  szempontból  lényeges  valamint  a  zöldfelületi 
karaktert meghatározó elemek 

 
Lakóterületi zöldfelületek 

A belterületen a közterületi  zöldfelületek mellett a  legnagyobb kiterjedéssel és ökológiai hatással a 
lakóterületek  kapnak  szerepet  a  zöldfelületi  rendszer  minőségének  megállapításában.  A  vizsgálat 
során  a  településen  két  nagyobb,  egymástól  jól  elkülöníthető  belterületi  egység  határolható  le, 
amelyeknek eltérő zöldfelületi jellemzői vannak.  
A  történelmi  településrész  utcás  területén,  azaz  a  Kossuth  utcában  a  telkekre  jellemzően  bal 
oldalhatáros hosszházas beépítés jellemző, a melléképületek – a telek aránylag kis mélysége miatt –a 
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lakóépületekkel  szemben  helyezkednek  el.  A  halmazos  szerkezetű  Bocskai,  Rákóczi,  Arany  János, 
Vasút  utca,  Petőfi  S.  utca  területén  a  telkek  elhelyezkedését  és  méretét  erősen  befolyásolja  a 
terepszint  gyakori  és  hírtelen  váltakozása.  Egyértelmű  telekméretről  ezért  nem  lehet  beszélni.  A 
belső kertekben még sok helyen találunk gyümölcsösöket, veteményeseket, de általánosan jellemző, 
hogy a településszerkezetből következő sűrű beépítés mellett a fák – többségében gyümölcsfák! – is 
megfelelő  sűrűséggel  vannak  jelen  a  kertekben.  Az  „Ófalu”  széles  utcáin,  a  lakóházak  között 
legfeljebb  10‐12  méteres  sáv  húzódik,  ami  az  út  menti  zöldsávok  lehetőségeit  is  beszűkíti.  Nem 
meglepő hát, hogy csak gyepes zöldsávokat  találunk,  csupán a Kossuth Lajos utcában van kétoldali 
egységes vérszilva fasor. 
Az Újtelep szellősebb kiosztású  telkein a hosszházas épületek átalakultak, az új  telkekre „korszerű” 
házak épületek. A hosszan elnyújtott  telkek  szabályos hálóba  rendeződve nagy belső, egybeművelt 
zöldfelületeket  hoztak  létre,  amiben  gyümölcsöskertek  és  szántóföldek  kaptak  helyet.  A  lakóházak 
által övezve, nyeles telekkel kialakítva szintén itt találjuk a község általános iskoláját.  
Az egyéni gazdálkodás az új feltételek mellett, a kényelmesebb életmód iránti vágy miatt megszűnt, 
az  eddig  jellemző  ólak,  terménytárolók,  gazdasági  építmények  eltűntek,  helyüket  a  nyírt  gyep,  a 
népszerű díszfajokból és örökzöldekből álló sövények, apró díszkertek vették át. Mindezek mellett a 
dísz‐  és  pihenőkertek  növényzettel  megfelelően  ellátottak,  a  belső  telekrészeken  kialakult 
szántóföldek  hoznak  létre  konfliktushelyzetet  a  lakó  és  mezőgazdasági  funkciók  között,  por‐  és 
zajszennyezést  okozva  a  környező  lakótelkeken  élőknek.  Az  utcák  kb  20 méter  széles  útszelvényei 
már kellemes hangulatú, gazdag növénykiültetést tesz lehetővé. A zöldsávok jellemző növényanyaga 
főleg örökzöld cserjékből  (fagyal, tuja‐ és ciprusfélék), ecetfából, orgonából áll, de a  legtöbb helyen 
gyepes, árok nélküli zöldsáv alkotja. A növényzet itt hiányos, a településrész újabb kori kialakulása és 
az  új  divatirányzatok  miatt  hiányoznak  a  zöldfelületi  arculatot  meghatározó  idős  faegyedek  és 
egységes fasorok, amelyek mindenképp fejlesztésre szorulnak.  
 
Fasorok 

Szép idős faállomány és egységes fasor sajnos nem található nagy számban a településen. A Kossuth 
Lajos  utca  vérszilva  fái  és  a  Papkeszi  utca  déli  oldalain  felsorakozó  szomorúfüzek,  a Hétvezér  utca 
Királyszentistván felőli bevezető szakasza mentén két oldalon tűnik fel egységes fasor. A fennmaradó 
utcákban hiányos  az utcák  fásítása. A meglévő minta  alapján a  belterületi  utcák  kis  lombkoronájú, 
lombhullató díszfák és  gyümölcsfák ültetésével,  a Hétvezér utcában nagyobb  lombkoronájú, honos 
sorfákból  álló  egységes  zöld  tengely  kialakításával  a  jövőben  értékes  zöldfelületi  rendszert 
alakíthatunk  ki.  A  történelmi  településrész  keskeny,  zegzugos  utcáiban  a  zöldfelületek  inkább  csak 
rendezésre  szorulnak.  A  szűk  hely  miatt  itt  legfeljebb  vegyes  cserjekiültetésekkel  érhetünk  el 
hathatós eredményt. 
 
Zöldterületek 
 
A  településen  nagyobb  kiterjedésű,  rekreációra  alkalmas  közpark  nem  található,  de  ez  Vilonya 
lakosságszámához és kiterjedéséhez viszonyítva nem zavaró. A kertvárosi és falusi jellegű lakótelkek 
elegendő pihentető és a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas zöld környezetet biztosít a vilonyai 
lakosok számára.  
A község  főbb közösségi  központjai  környezetében apró  zöldfelületek adnak  teret a  találkozásra. A 
legtöbb ilyen teresedésről azonban a növényágyások, díszes kiültetések, padsorok, használható terek 
hiányoznak. Leginkább gyepes felületeket és murvával felszórt parkoló felületeket találhatunk. Ilyen 
terek a református templom előtt és körülötte kialakult kisebb teresedés, a Petőfi utca és Hétvezér 
utca  találkozásában,  illetve a Vasúti út és a Hétvezér út  találkozásában kialakult közterület. Szintén 
fejlesztendő terület lehet a Bocskai utca északnyugati szakaszán található beépítetlen telek.   
Előremutató  kezdeményezés,  hogy  a  Kossuth  Lajos  utca  egységes  fásítása  és  az  utcában  található, 
már  említett  református  templom  teresedése  és  a  Platán‐park  rendezése,  felújítása  már 
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megkezdődött.  Ez  mindenképp  jó  irány,  a  további  arculat‐,  és  településkép  javító  fejlesztések 
mindenképp szükségesek, ahogy az ófalu utcáiban több helyen kihelyezett egységes stílusú padok is 
példamutató kezdeményezések. 
A  község  nagyobb  kiterjedésű  zöldterületeit  az  újtelep  környezetében  és  a  Séd mellett  találjuk.  Itt 
található  egy markáns  zöldfelületi  sáv,  amelynek a  legújabb eleme a  „Leader Kultúrparknak”,  vagy 
Pap Gábor Irodalmi Szoborparknak nevezett, újonnan átadott zöldterület, ami rendezvénytérként és 
közparkként egyaránt funkcionál, benne fahíd, nézőtéri lelátók és esőbeállók épültek a már meglévő 
padok  és  asztalok  köré,  valamint  Pap Gábor  kőszobra  is  elhelyezésre  került.  Az  egykori  Bika  réten 
létrehozott új park mellett található a község játszótere és focipályája is. 
 
Jelentős zöldfelületi intézmények 

A  településen  nem  található  kiemelkedő  jelentőségű,  nagy  zöldfelületi  aránnyal  rendelkező 
intézményi  terület.  Ide  lehet  sorolni  a  település  egyetlen  temetőjét,  ami  a  Hétvezér  utca mellett, 
gazdagon  fásított, erdős  környezetben kapott helyet. A  sírhelyek  jól  karbantartottak, a növényzete 
koros fákból áll, mindhárom oldaláról takarást biztosító növényfalak határolják.   
Az újtelepi általános iskola udvara már zöldfelületi szempontból kisebb értékkel bír. Az  iskola telkét 
körbe egységes fasorok védik, de a belső terek nem tagoltak, egy tucat faegyeden kívül kopár, gyepes 
udvar dominálja. Fejlesztése mindenképp figyelmet érdemel! 
Végül az egykori katolikus iskola épületét és környezetét kell megemlíteni, valamint a ma lakóházként 
funkcionáló  egykori  Zichy–kastély  épületét  és  kertjét,  ami  egy  alacsony  kőkerítéssel  körbezárt 
területen, igen koros és értékes faegyedek és értéktelen akácosok váltakoznak.  
 
Vilonya  települési  szintű  sport  és  szabadidős  területeiről már  esett  szó. A  Papkeszi  utcában helyet 
kapott labdarúgópálya fontos eleme a településnek.  
 

1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése 

 
A  zöldterületek  együttesen  elegendő  rekreációs  és  sportolási  lehetőséget  nyújtanak  a  helyi 
lakosságnak, új közpark létesítése nem indokolt. Meg kell azonban jegyezni, hogy a Séd melletti „zöld 
központ” a település szélén, a sűrűbben lakott területektől távol található, ezért különösen fontos a 
lakóterületek  közötti  teresedésekben,  foghíjtelkeken  kialakítható  zöldterületek  fejlesztése.  Szükség 
van  több,  kisebb  közkert,  játszótér  létesítésére.    A  megvalósításra  jó  példa  lehet  a  Völgyi‐kút 
környezete, ami a településen egykor nagy számban megtalálható közkutak egyik utolsó megmaradt 
darabja a Petőfi Sándor utca közterületén. 
A zöldfelületi állapotok és a fenntartás minőségének vonatkozásában azonos állapotok uralkodnak a 
település  zöldterületein.  A meglévő  parkok  (sportpályák,  oktatási  intézmények  udvarai)  felújításra, 
illetve további fejlesztésre szorulnak. Az utcaképet tekintve a Kossuth és a Papkeszi utcában látható 
megoldások  lehetnek  követendő  példák  a  település  mellékutcáiban.  A  megkezdett  zöldfelület 
fejlesztési folyamatok pozitív hatást gyakoroltak a településre, hangulatossá, használhatóvá teszik a 
közterületeket.  Ezt  az  irányt  mindenképp  folytatni  szükséges  a  jövőben  egy  egységes  települési 
arculatot kell kifejleszteni. 
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1.14. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 

1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

Vilonya  a  Balatontól  8  km‐re,  a  Mezőföld  nyugati  határánál,  a  Veszprém–Várpalota–Balatonfűzfő 
háromszögben,  vagyis  tájak,  régiók  találkozásánál  terül  el,  s  ennek  megfelelően  a  környezete  kis 
területen  is  igen  változatos.  Dolomitkopárok,  karsztbokorerdők,  telepített  fenyvesek  és  hullámos 
felszínű szántók egyaránt  jellemzik. Két  fő tájképi nevezetessége a  falun átkanyargó Séd patak és a 
Sukori‐hegy, melynek kettős csúcsa a falu fölé magasodik. 
A  település  főútja  a  Szababattyán‐Veszprém  összekötő  út,  a  legfőbb  vonalas  szerkezeti  elemként 
jelenik  meg.  A  Vilonya‐Királyszentistván‐Veszprém  vasútvonalon  megszűnt  a  teherszállítás,  így 
szerkezeti szempontból is szinte teljesen lecsökkent a pálya jelentősége. 
A  lakóterület és más beépítésre szánt  területek déli határát ma  is a Séd‐patak kacskaringós vonala 
alkotja. A  falu  lakott  területe a  főút és a Séd között van, e határokat gyakorlatilag – a Hétvezér út 
menti  rövid  teleksor  kivételével  –  egyik  irányban  sem  lépi  át.  A  jövőbeni  bővítés  lehetősége  keleti 
irányban, a Felső‐kúthegyi vetőkön van kijelölve. 
Vilonyán,  a  lakóterületek  mellett  jelentős  számú  funkcióját  vesztett,  jobb  sorsra  érdemes  épület 
található, melyek  a  településszerkezeti  tervben a  legkülönbözőbb  területfelhasználási  kategóriákba 
lettek besorolva. Ilyenek az egykori Zichy – kastély épülete, a malomépületek, valamint a régi bőrgyár 
épülete.  Ezek  jelenlegi  területfelhasználását  –  a  koncepcióban  meghatározott  jövőképpel 
összhangban – felül kell vizsgálni. 
Az erdőterületeket többnyire az északnyugati településrészen lévő, korábbi szőlős‐pincés területként 
használt Sukori‐hegy beerdősült területe, valamint az Öskü határában lévő Szentmihályhegy teszik ki. 
A településszerkezeti terv ezeken kívül  jelentős kiterjedésű erdőterületeket  jelöl ki, melyek  jelenleg 
mezőgazdasági művelés alatt állnak. Ezek felülvizsgálata is feltétlenül szükséges! 
A  külterület  nagy  részét  általános mezőgazdasági  területek  adják.  A  korábbi  kertes mezőgazdasági 
területek helyét  is  jelöli a  terv, azonban ez a művelési mód mára gyakorlatilag megszűnt. A hosszú 
lakótelkek kertjeit is már csak elvétve hasznosítják az eredeti funkciójuk szerint.  
Viszonylag nagy  szerkezeti  egység még a  kastély  fölött  lévő  korábbi major  területe  az  épületekkel, 
melyek  ma  is  mezőgazdasági  üzemi  funkciót  látnak  el,  kereskedelmi,  szolgáltató  gazdasági 
besorolásuk nem fedi a jelenlegi funkciót. 
 
Halmazos szerkezetű településrészek: 
Még ma is érintetlenül megmaradt az, az évszázadokon át kialakult halmazos településforma, mely a 
főút és a Séd medre közötti területen helyezkedik el napjainkban is.  
A  hagyományos  halmazos  forma  a  történelmi  magtól  északra  fekvő  településrészen  megmaradt, 
illetve  tovább  sűrűsödött.  Megmaradásához  egyértelműen  hozzájárult  a  felszín  domborzatának 
adottsága. Nem ritka az utcák közötti, épületmagasságig nyúló szintkülönbség sem. 
A  halmazos  településrész  utcái  rövidek,  változó  szélességűek,  látvány  szempontjából  pedig 
korántsem a megszokott utcaképeket kell elképzelnünk. A szabálytalan geometriájú utcák között a kis 
tömbökben a telkek – és  így az épületek  is – különbözőképpen helyezkednek el. Ezeken az utcákon 
sétálva  felváltva  és  szinte  azonos  arányban  látunk  „arccal”  az  utcára  néző  házat,  –  szélső  telkek 
esetében  –  a  házak  oldalát,  vagy  –  az  átmenő  telkek  esetében  –  a  hátsó  homlokzatát  látjuk, 
természetszerűleg  különböző  „előkertekkel”.  E  látványt  tarkítják  a  különböző  melléképületek.  A 
településrészek hangulatára a „rendezett” jelző helyett sokkal inkább a „romantikus” illik. 
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Az  Arany  János  u.  –  Vasút  u.  –  Bocskai  u.  –  Petőfi  Sándor  u.  tömbjének  Petőfi  Sándor  utca  felőli 
utcaképe 
 

az Arany János utca képe /Forrás: Google Maps/ 
 
 
Történeti utcás és új településrészek: 
Egyetlen aránylag szabályos utca vezetett és vezet ma is a templomhoz. Ennek két oldalán kialakult 
telkek jó része máig megmaradt.  
 
A halmazos történelmi magtól  jól elválaszthatók a DK‐i  irányba elterülő utcás és új településrészek. 
Az itt látható hagyományos falusias oldalhatáron álló beépítési mód a népi lakóházakkal csak a házak 
jellegében és utcavezetés  íves voltában különbözik az új  lakóterület „vonalzóval húzott” utcáitól, és 
modernebb  házaitól.  A  „rendszer”  mindkét  esetben  megegyezik,  az  utcakép  a  halmazos 
településrésztől eltérően viszonylagos rendezettséget mutat. 
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A Kossuth Lajos utca részlete a katonás sorban álló lakóházakkal 
 

a Kossuth Lajos utca képe /Forrás: Google Maps/ 
 
 

1.14.1.2. Az ingatlan‐nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak 
és a minőségi osztályok 

 
Vilonya  külterülete  alapvetően  nem  rendelkezik  jelentős mezőgazdasági  potenciállal.  Közigazgatási 
területe  összesen  1357,44  hektár,  amelynek  79,9  %‐a  termőterület.  Ebből  a  mezőgazdaságilag 
hasznosított terület 953,4 hektár (ez a teljes terület 70,2 %‐a). 
Az  alábbi  diagramon  bemutatjuk  az  egyes művelési  ágak minőségi  osztály  szerinti  megoszlását  ás 
nagyságát. 
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1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

 
A  település  beépítésre  szánt  területei  –  a  hatályos  településszerkezeti  terv  szerint  –  nagy  részt 
lakóterületek melyek megoszlása: 
a régebbi lakóterületeken: falusias lakóterület; 
az újabb területeken (Újtelep utca és Papkeszi út egy szakasza): kertvárosias lakóterület. 
Településközpont vegyes területbe sorolja a terv az intézmények a templom telkeit, valamint a Petőfi 
u. – Vasút u. – Kossuth utca által határolt tömböt. 
A  korábbi major  területe  az  épületekkel ma  is mezőgazdasági  üzemi  funkciót  lát  el,  kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági besorolását felül kell vizsgálni. 
A  Varga‐malom  területe  szintén  kereskedelmi,  szolgáltató  gazdasági  területfelhasználású,  és  a 
külterületen is megtalálhatóak egy‐egy teleknyi gazdasági területek. 
Különleges területfelhasználásúak: a bánya‐, és sportterületek. 
A beépítésre nem szánt területek jellemzően a külterületet alkotják. 
Az erdőterületeket többnyire az északnyugati településrészen lévő, korábbi szőlős‐pincés területként 
használt Sukori‐hegy beerdősült területe, valamint az Öskü határában lévő Szentmihályhegy teszik ki. 
A településszerkezeti terv ezeken kívül  jelentős kiterjedésű erdőterületeket  jelöl ki, melyek  jelenleg 
mezőgazdasági művelés alatt állnak. Ezek felülvizsgálata is feltétlenül szükséges! 
A  külterület  nagy  részét  általános mezőgazdasági  területek  adják.  A  korábbi  kertes mezőgazdasági 
területek helyét is jelöli a terv, azonban ez a művelési mód mára gyakorlatilag megszűnt. 
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1.14.1.4. Funkció  vizsgálat  (intézményi  ellátottság,  funkcionális  és  ellátási 
kapcsolatok) 

 

 
 
A település intézményi alap‐infrastruktúrája megfelelő. 
Működik  bölcsőde,  óvoda  és  általános  iskola  (egy  épületben),  háziorvosi  rendelő,  posta,  valamint 
közösségi‐  és  hitéleti  intézmények.  Az  egyes  intézmények  részletes  leírása  a  „Humán 
közszolgáltatások” c. fejezetben található. 
 

1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek 

 
Vilonya  egykori  malomépületei  jelenleg  igen  rossz  állapotban  vannak,  új  funkciójukat  keresik.  A 
készülő  Településfejlesztési  koncepció  sarkalatos  eleme  ezeknek  az  ikonikus  épületeknek  az 
újrahasznosítása.  
 

1.14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

 
 A  megmaradt  malomépületek  annyiban  jelentenek 
konfliktust,  hogy  a  település  értékes  –  Séd‐parti  – 
területein fekszenek, mely területek és épületek felújítása 
és  hasznosítása  kívánatos  lenne  a  falu  szempontjából.  E 
helyett  már  némelyiknek  csak  a  romjai  utalnak  egykori 
fontos szerepükre. 
A  szomszédos  Pétfürdőn  megépülő  ammónia‐  és 
műtrágyagyár  szaghatása  révén  a  Vilonyai  szőlők 
pincéikkel  együtt  lassan  felhagyták.  Tájhasználati 

szempontból a szőlősök és kertek felhagyása negatívan értékelhető, hiszen a korábban jellemző kis 
parcellás,  mozaikos  foltokban  kialakult  veteményeskertek,  gyümölcsösök,  szőlők,  kaszálók,  apró 
szántók mára egysíkú, homogén gyepterületekké alakultak. 
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1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 

1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

 
A  történeti  Halmazos  településrész  telkeire  is  a  sokkféleség  jellemző:  méretükben  és 
geometriájukban  is  széles  skálán  mozognak.  A  telkek  nagysága  500‐1500  m2  közötti,  alakjuk 
jellemzően trapéz, vagy négyzethez közelítő. 
 
A  Kossuth  Lajos  utca  „Utcás”  településrész  telkei  hasonló  mérettartományban  mozognak,  mint  a 
Halmazos  településrészé,  azzal  a  kivétellel,  hogy  nincsenek  nagyon  kicsi  (<500m2)  telkek,  csak  a 
telkek alakjában tér el a struktúra. 
 
Az  Újtelep  utca  új  lakótelkei  már  láthatóan  szerkesztettek:  teljesen  egyforma  méretűek  (1500‐
2000m2 tartományba esnek) és egyforma téglalap alakúak: szélességük és mélységük is egyezik. 
 
Az új Beépítésre szánt terület, a Pap Gábor utca is már kialakított telkekkel bír, melyek azonban még 
nem  épültek  be.  A  telkek  900‐1500m2‐es  tartományba  sorolhatók,  és  minden  jellemzőjük  szinte 
teljes mértékben  egyezik.  Szélességük megegyezik  az  Újtelep  utcáéval,  azonban  a mai  igényeknek 
megfelelően kevésbé hosszúak, a mai telekhasználathoz igazítottak. 
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1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 

 
Az  Önkormányzat  tulajdonában  vannak  a  belterületi  kiszolgáló  és  lakóutak,  a  külterületi  közutak, 
gyalogutak, járdák, buszmegállók, szabadtéri parkolók, a település zöldterületei, vizek és közcélú vízi 
létesítmények,  melyeken  kívül  72  db  ingatlannal  rendelkezik.  A  72  db  ingatlan:  a  belterületen  3 
intézményi ingatlanból (községháza, orvosi rendelő, általános iskola és óvoda telkei), 22 beépítetlen 
ingatlanból, és 31 db kialakított lakótelekből, a külterületen 2 db erdőtelekből, 10 db szántó művelési 
ágú ingatlanból, egy kertből, és 3 db rét művelési ágú telekből áll. 

 Forgalomképtelen vagyon az út, utca, járda, zöldterület, park, árok, buszvárók, víztározó. 

 Korlátozottan  forgalomképes  vagyon  az  önkormányzat  intézményei,  az  önkormányzati 

feladatellátást szolgáló intézmények (képviselő‐testületi döntés szükséges az eladásukhoz) 

 Az  üzleti,  forgalomképes  vagyon  ingatlan  vagyonelemei  az  építési  telkek,  mezőgazdasági 

földterületek, ipari területek, bérlakások, nem lakáscélú ingatlanok 
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1.14.4. Az építmények vizsgálata 

1.14.4.1. Településkarakter, helyi sajátosságok, utcaképek, beépítési jellemzők 

 
1. A történelmi településrész – halmazos területe /Bocskai utca mindkét oldala, Rákóczi utca, Arany 
János utca, Vasút utca ‐ Petőfi S. utca ‐ Bocskai utca, Vasút utca közötti oldala, és a kastély területe/ 
 

 
 
A  valamikori  halmazos,  a  belső  kis  utcáknál  szalagtelkesen  kialakult  területek  a  mai  térképen  is 
egyértelműen beazonosíthatók. Jellemzőek az utcák csatlakozásánál kialakult kis teresedések. 
A telkek elhelyezkedését erősen befolyásolja a terepszint gyakori és hírtelen váltakozása. Egyértelmű 
telekméretről éppen ezért szinte nem beszélhetünk.  
A  lehatárolt  területen még megtalálható a halmazos  forma, de sajnos a  területtől  keletre új  telkek 
kerültek kiosztásra jó néhány évvel ezelőtt, és a település arculatától teljesen idegen szabvány telkek 
kerültek kialakításra. 
A telek beépítés és az épületek elhelyezkedése: a megmaradt halmazokban, szinte valamennyi telken 
– függetlenül az alakjától – a keskeny homlokzatú soros beépítés dominál. A gazdasági épületeket a 
lakóház mögé építették, az épület folytatásaként azonos oldalra. Ha ezt a telek mérete nem engedte, 
úgy  a  lakóépülettől  külön  a  telek  másik  oldalhatárára  kerültek.  Így  találunk  a  hátsó  telekhatárra 
épített,  és  a  lakóépülettel  szembeni oldalhatárra  épített megoldásokat.  Szintén a domborzat miatt 
itt‐ott  még  jellemzően  megmaradt  a  hossztengelyével  az  utcafrontra  épített  lakóépület  forma  is. 
Általánosan  az  épülettömeg  gerince  az  utcára  általában merőleges,  tetőhajlás  ~40°.  A  tetőhéjazat 
ritkábban  vörös  színű  kerámiacserép,  sajnos  főleg  szabvány  azbesztpala.  Az  épületek  vakoltak, 
jellemzően fehér színűek.  
Egykoron a házak oromfalasak lehettek, ma már a kontyolt tető az általános.  
Sajnos a területen szép számmal vannak olyan a 60‐as 70‐es években történt épület‐átalakítások, új 
épületek, melyek megbontják az addigi egységet, és tömeget. A 60‐as évek jellemzően utcai fronton 
két  nagy  ablakos  bővítés,  átalakítás,  illetve  a  70‐es  évek  magastetős  tömegei  új  homlokzati 
megjelenést hoznak az utcaképbe, valljuk be, nem mindig előnyösen.  
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A kerítés kialakítások lehetőségének teljes választéka rendelkezésre áll a területen. Van kőből rakott 
magas tömör, alacsony lábazatos betonozott vagy falazott bástyával, fém tartóoszlopos, drótkerítés 
mezőkkel. 
 
2. A történelmi településrész – utcás területe  
/A Kossuth u. mindkét oldala, a Platán‐parktól a Séd‐partig/ 
 

 
 
A  lehatárolt  terület egyetlen utcából áll, a Kossuth utcából. A  területet DNy‐i  irányban a Séd‐patak 
medre,  DK‐i  irányba  a  teleülés  új  része,  majd  az  útelágazást  elérve  –  Hétvezér  utca  egy  szakasza 
határolja. ÉK‐i és ÉNy‐i oldalon a szalagtelkek hátsó felületét az új beépítésű terület telkei zárják. A 
régi  térképek alapján megállapítható,  hogy az egyutcás  terület mindkét oldalán aránylag egyforma 
mélységű, klasszikus szalagtelkek húzódnak.  
Az épületek jellemzően nagyrészt előkert nélküliek, – egyes esetekben kisebb előkerteket találunk – a 
régebbi,  még  megmaradt  épületek  oromfalas  homlokzatukkal  állnak  az  utca  vonalán.  Sok  az 
átalakított épület. 
Az utca aránylag keskeny, változó szélessége az egykori telekalakulások eredménye. Így jött létre, és 
maradt  meg  ma  is  a  templom  erődfalának  nyomvonala,  és  a  köré  települt  öt  épület,  melyek 
egyenként  önmagukban  is  értéket  képviselnek.  Az  utca  rendezett,  tiszta.  Zöld  felülete  elégséges, 
inkább rendezésre szorul, mint fejlesztésre. Reklámfelületek nincsenek!  
Az utcán kívül két kisméretű köztérről kell említést tenni. Egyik a már említett református templom 
előtt  és  körül  kialakult  kisebb  teresedés,  a másik  a Hétvezér  utca  felőli  Platán‐park. Mindkettőnek 
elkezdődött rendezése, jó irány, fejlesztése mindenképp szükséges. 
Az idők folyamán a telkek beépítettsége igen csak átalakult. Ha figyelmesen összevetjük a XIX. századi 
kataszteri  térképet  és  a  mai  településtérképet,  fellelhetők  a  még  megmaradt,  vagy  a  helyükön 
átalakított, épületek.  
A  telkeket  az  utca  északi  részén  jellemzően  bal  oldalhatáros  hosszházas  beépítés  jellemző.  A 
melléképületek  a  főépület  vonalában,  velük  egybeépítve  helyezkednek  el.  A  főépülettel  szemben 
építették meg  a  kamrát,  mely  alatt  esetleg  pincét  alakítottak  ki.  A  déli  oldalon  a  telkek  beépítési 
módját  egyértelműen  nem  lehet meghatározni, mert  a  lakóépületek  általában  ugyan  a  baloldalon 
épültek, de elvétve találunk jobboldali beépítést is. Az azonban általános, hogy a melléképületek – a 
telek aránylag kis mélysége miatt – itt is a lakóépületekkel szemben helyezkednek el. 
Az épületek, mint már említettük hosszházasak, nem ritka, hogy több lakóegységből állnak. Tömegük 
téglalap alaprajzú, nyeregtetőjük  gerince az utcára merőleges. Héjazatuk általában  cserép, de nem 
ritka  –  főleg  a  felújított  épületeknél  –  az  azbeszt  pala  sem.  Földszintesek,  magastetősek, 
tetőhajlásszöge ~40°‐os. Az átépített épületeknél találunk kontyolt tetőidomot is.  
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Mivel  az  épületek  előkert  nélkül,  vagy  előkerttel  épültek,  a  kerítés  hol  az  épület  előtt,  hol  annak 
utcafronti  vonalában  készül.  Az  utcában  egyértelműen  a  testes  bástyás  rendszer  a  tradicionális 
kialakítás. Ennek még néhány példája ma is megtalálhatók.  
Igen  kedves  színfoltja  az  utcának  a  templomot  körülvevő  kb.  1,20‐1,50m magasságú  erődfal, mely 
még napjainkban is masszívan védi a templom területét.  
Az  épületek  átépítése  a  kerítések  átépítését  is  magával  hozta,  így  találunk  drótfonatos,  lécvázas 
kerítés‐mezőket, melyeket fém vagy beton pillérek, oszlopok tartanak. 
 
3. Az Újtelep és környezete /az ÉNy‐i részen a Petőfi S. utca két oldala; a Hétvezér utca északi oldala, 
a Papkeszi utca mindkét oldala; Újtelep utca mindkét oldala/ 
 

 
 
A  terület  igen nagy kiterjedésű, mint ahogyan a  térképmellékleten  is  jól  látható. Minden bizonnyal 
először  a meglévő  történelmi  településmag  körül  alakultak  ki  további  beépítések,  természetesen  a 
földrajzi  akadályok  miatt,  nyugati  és  déli  irányban  a  Séd‐patak  egyfajta  akadályt  jelentett  a 
terjeszkedésben.  A  telekformákból  következtetve  a  településrész  a  mai  Papkeszi  utca  felé  épült 
tovább, majd a Patakon túli réten már nem folytatódott. 
Így  alakult  ki  a  ma  is  jellemző  egyoldalas  beépítés.    A  terület  egy  idő  után  „megtelt”  ekkor 
készülhettek a Hétvezér utca északi részén néhány új lakóépület. Ezzel talán egy időben alakult ki a 
Petőfi Sándor utca új utcaképe.  
A  régi  hosszúházas  rendszer  tovább  fejlődött,  de  a  történelem  közbeszólt.  Beköszöntött  a  Tsz 
korszak. Feleslegessé váltak a nagy porták, új,  szinte egyforma telekméretek alakultak ki a korabeli 
geodéták és várostervezők asztalán. Ebben az időben épült be fokozatosan az Újtelep Papkeszi utca 
felőli területe. Majd az évek múlásával fokozatosan az utca többi része. 
A hosszúházas épületek átalakultak, az új telkekre „korszerű” házak épületek. Kiürültek az udvarok, 
kiürültek és  értelmetlené váltak a  régi nagyméretű  istállók,  az ólak,  a  terménytárolók. Mivel  kevés 
hely volt már a  telken, kisméretű, kevés  jószág  tartására alkalmas ólakat építettek. Az új  feltételek 
mellett  kellett élni és  fejlődni. A  kényelmesebb élet  vágya, az emelkedés ösztönének ereje a  falusi 
házban is változásokat hozott.  
Először  csak  korszerűsítették  a  vidéki  házat.  Az  utcai  oldalon  a  két  kisebb  ablakot  kicserélték  egy 
nagyobb, háromosztású,  redőnyös ablakra.  Esetleg beüvegezték  a  tornácot. Vagy egy újabb  szobát 
építettek az utcai oldalon, ami természetes, történelmi következmény.  
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Végül következett a teljesen új ház építése. Ez már durva „eltakarítással” járt, legalább a ház elejének 
lebontásával.  És  az  új  ház,  a  faluhelyen már  ismert  kertes  házat  próbálta  követni,  nem  folytatni  a 
hosszú, egymenetes építkezést. Ez az igény hozta létre az úgynevezett sátortetős kockaházat.  
Ez  a  típus  elterjedt  az  egész  országban,  építése  össznépi  mozgalommá  vált.  Megtagadta  a 
hagyományt.  A  kockaház  elterjedésében  szerepet  játszott  az  új  lakóterületek  számára  történő 
parcellázás. A hagyományosnál nem sokkal szélesebb, de rövid, gyakran 150‐200 négyszögöles telken 
kitűnően megfért az újonnan divatba jött családi ház.  
Ezután  új  építkezésmód  terjedt  el,  amely  méreteivel  igyekezett  „többre‐többre”  emelkedni  a 
szomszéd  épületek  fölé.  Az  ilyen  házak  már  tervekkel,  építési  engedélyekkel  készültek  olykor 
típustervek alapján. Az eredmény a régebbi földszintes házak fölé magasodó többszintes ház lett.  
Ma  az  épületek  kb.  40%‐án  tapasztalható  felújítás  átépítés,  korszerűsítés,  de  egyértelműen 
érzékelhető  a  fő  probléma.  A  70‐es  80‐as  években  épült  épületek  a mai  igényeknek  nem  felelnek 
meg. Nagyok, többszintesek, drágán fenntarthatók, nehezen használhatók. 
A területen jellemző tipikusan jellemző kerítésforma nem alakult ki. Legtöbb esetben a falazott vakolt 
pilléreket összekötő lábazat felett drótkerítésből, lécezésből, vagy valamilyen mintázott  
vasszerkezetből készül kerítésmező.  
A  terület  beépülésének  idejével  párhuzamosan  nem  csak  az  épületek,  hanem  a  kerítések  stílusa, 
kialakítása is változik. Még a Papkeszi utca elején a mívesebb formák jellemzők, addig az Újtelep utcai 
részen a beton, vas, fa tartószerkezetre erősített fa, fém kerítésmezők találhatók.  
A  Hétvezér  út  –  országos  főút  –  mentén,  több  helyen  a  kerítéseket  sövények  és  futó  növények 
takarják. Ez igazán kellemes színfoltja a területnek. 
A lehatárolt terület közterületei igen változatos képet mutatnak, de alapvetően rendezettek. A nagy 
mennyiségű zöldfelületek üdítő látványt nyújtanak. A legszebb utca ‐ és egyben különleges látványt 
nyújt ‐ a Papkeszi utca. Itt az egyoldalas beépítés miatt a Séd patak partvonala határozza meg az utca 
vezetését és hangulatát. 
 
4. Új beépítésre szánt terület /az Újtelep utca beépített oldala mögötti ÉK‐i és DK‐i terület/ 
 

 
 
Az  önkormányzat,  jó  néhány  évvel  ezelőtt  kárpótlási  mezőgazdasági  területeket  vásárolt 
magánemberektől. A vásárlást követően a művelési alól kivonást követően a hatályos rendezési terv 
alapján, az azóta belterületbe vont területen építési telkeket hoztak létre. Bízva abban, hogy a telkek 
értékesítését  követően  a  település  lélekszáma  növekedni  fog,  és  a  falu  fiatalsága  helyben  fog 
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építkezni. A közel 70 darab 1000 m2 körüli telkek értékesítése folyamatban van. Már vannak eladott 
telkek, melyekre hamarosan új lakóépületek épülnek. 
 

1.14.5. Az épített környezet értékei 

1.14.5.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

 
A  történeti  térképek  egyértelműem  megmutatták,  hogy  Vilonya  a  Királyszentistván  és  Berhida 
országúttól  (Hétvezér  utcától)  délre  úgy  alakult  ki,  hogy  erről  leágazó  mai  Kossuth  Lajos  utca 
vonalára, mint utcás falu szerveződött. A fő utca a kerített templomhoz vezetett. A fő utcáról ágazott 
le  a  Papkeszi  felé  vezető  út,  amely  a  Séd  völgyét  követi,  ahonnan  a  vízi malmok megközelíthetők 
voltak.  
Még  1857‐ben,  sőt  a  3.  katonai  felmérés  befejező  korszakában  (1880‐as  évek)  is  a  fő  „ütőértől” 
északra a domborzathoz idomulva halmazos beépítés alakult ki, egyértelmű utcavonalak nélkül, csak 
a  Bocskai  utca  és  a Vasút  utca  nyomvonalának helye  követhető,  ami  a  házak megközelítését  tette 
lehetővé. A halmazos résznek Kossuth utcával párhuzamos fő feltáró útja, a Petőfi utca és erre közel 
merőleges metsző utcácskák feltehetően csak a 19. sz. végén rögzültek, mivel az 1857. évi kataszteri 
térképen  csak  a  helye  látszik,  de  határozott  vonalvezetése  még  nem.  Az  utcavonalakkal 
meghatározható  településszerkezet  kihatott  a  telekstruktúrára,  amely  a  karakterterületeket  is 
jellemzi. 
 

1.14.5.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

 

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 
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1.14.5.3. Műemlék, műemléki környezet 

 

törzsszám  azonosító  cím  név  védelem  hrsz 
EOV Y 
koord. 

EOV X 
koord. 

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  575031  196567 

5606  10727 
Kossuth 
u. 47. 

Ref. paplak  Műemlék 304  574983  196549 

 

1.14.5.4. Helyi védelem 

 
Vilonya Képviselő‐testülete nem vont helyi védelem alá sem területet, sem egyedi épületet. 
 

1.15. KÖZLEKEDÉS 

 
A  közlekedési  vizsgálat  és  fejlesztési  javaslat  az  „A  településrendezési  tervek  közúti  közlekedési 
munkarészei  –  Tartalmi  követelmények” megnevezésű,  e‐ÚT 02.01.41  (ÚT 2‐1.218:2003)  sz.  útügyi 
műszaki  előírásban  foglaltak  szerint  készült,  figyelembe  véve  az  e‐ÚT  03.01.11  (ÚT  2‐1.201:2008) 
Közutak  tervezése  útügyi  műszaki  előírásban  foglaltakat,  és  összhangban  a  kapcsolódó  hatályos 
előírásokkal, jogszabályokkal.  

1.15.1.  A település tágabb térsége közlekedési kapcsolatainak vizsgálata 

1.15.1.1. Közúti közlekedés 

 
Vilonya  a  Balaton‐felvidéken,  Veszprém  megyében  található  közel  a  Balatonhoz  és  a 
megyeközponthoz.  A  településtől  mintegy  20  km‐re  délre  halad  az  V.  (M7‐M0‐M3)  európai 
jelentőségű un. Helsinki folyosó.  
Vilonya  közvetlen  térségben  halad  északra  a  8  sz.  Székesfehérvár‐Jánosháza‐Rábafüzes  elsőrendű 
főút,  nyugatra  a  72  sz.  Balatonfűzfő‐Litér  másodrendű  főút,  délre  a  710  sz.  Balatonakarattya‐
Balatonfűzfő másodrendű főút és a 71 sz. Lepsény‐Fenékpuszta másodrendű főút.  
A település közvetlen elérése a kapcsolódó mellékúthálózaton keresztül lehetséges. 
A települést kelet‐nyugati irányban átszeli a 7202 j. Szabadbattyán‐Veszprém összekötő út. 
A település közvetlen térségében nyugati irányba található a 7216 j. Litér‐Sóly összekötő út, amely az 
észak‐dél irányú kapcsolatot biztosítja a környező úthálózati elemekhez. 
Az  országos  közúthálózat  megfelelő  kapcsolatot  biztosít  a  környező  települések,  valamint  a 
gyorsforgalmi és főúthálózat felé.  
A térség keleti és nyugati irányú gyorsforgalmi kapcsolatát az M7 autópálya biztosítja.  
Az M7 autópálya nemzetközi száma E71, mely keresztmetszete 2x2 sáv + biztonsági sáv.  
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Az autópálya kapcsolatok Vilonya településről délre az M7 felé ~20 km‐re található. 
Vilonya  térségében,  a  környező  települések  és  a  Balaton  megközelítése  az  országos  főutak  és 
mellékutak segítségével biztosított.  
A  környező  gyorsforgalmi  és  főutak,  valamint  a  települések  könnyen megközelíthetők,  a  település 
regionális közúti kapcsolatai jók, jelenleg megfelelően kiépítettnek mondhatók. 



Vilonya

É

D

Poltrade Bt.
Urban Landscape Design
1096 Budapest, Telepy u. 23

VILONYA
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Helyzetfeltárás

Nagytérségi közlekedési kapcsolatok

Tervszám: ULD/01/2018 Közl-1

2018. márciusM = 1 : 100 000

Településtervezés
                                                 Mohácsi Katalin , okl. településmérnök
                                                 (TT 01-6108)

Tölgyesi Diána, vezető településmérnök
                                                   (TT 13-1374 )

                                                  Varga Orsolya , okl. településmérnök

Tájrendezés, zöldfelület                  Vincze Attila, okl. tájépítészmérnök
környezetvédelem (TK/1 01-5089)

                                                             Meszesán Péter , okl. tájépítészmérnök

Közlekedés                                         Vida Zoltán, okl. építőmérnök
(05-1619 Tkö)

Közműellátás                                   Román Péter Attila
                                                            (TV 01-13717)

                                                           Orosz István Péter
                                                           Te, TH 05-1585
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1.15.1.2. Vasúti közlekedés 

 
A települést érinti a Lepsény‐Veszprém vasútvonal, a MÁV 27‐es számú villamosítatlan, egyvágányú 
vasúti  mellékvonala.  Személyforgalom  (a  20‐as  számú,  Székesfehérvár–Szombathelyvonallal  közös 
Hajmáskér‐Veszprém szakaszt  leszámítva) nincs rajta 2007. március 3‐a óta. Teherforgalmi célokkal, 
valamint  elkerülő,  mentesítő  vonalként  fenntartják.  A  jelenleg  zajló  teherforgalom  a  Vilonya‐
Királyszentistván‐Veszprém szakaszra korlátozódik. Ritkábban Papkesziig is jár tehervonat.  
A  településen  Vilonya‐Királyszentistván  vasúti  megálló  található,  mely  külterületen  a  7202  j.  úton 
közelíthető meg. 
 

1.15.1.3. Légi közlekedés 

 
Vilonya térségében található nyilvános repülőtér a Siófok‐Kiliti repülőtér, mely a Balatontól 5 km–re, 
Siófoktól délre, a 65 sz. főúttal párhuzamosan, 1250 m hosszú pályával rendelkező füves repülőtér.  
Vilonya környezetében található továbbá a volt Veszprém‐Szentkirályszabadja repülőtér, egy jelenleg 
átépítés alatt álló volt katonai repülőtér, mely jelenlegi neve BudaWest Airport.  
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Településkörnyék közlekedés vizsgálat

Tervszám: ULD/01/2018 Közl-2

2018. márciusM = 1 : 50 000

Településtervezés
                                                 Mohácsi Katalin , okl. településmérnök
                                                 (TT 01-6108)

Tölgyesi Diána, vezető településmérnök
                                                   (TT 13-1374 )

                                                  Varga Orsolya , okl. településmérnök

Tájrendezés, zöldfelület                  Vincze Attila, okl. tájépítészmérnök
környezetvédelem (TK/1 01-5089)

                                                             Meszesán Péter , okl. tájépítészmérnök

Közlekedés                                         Vida Zoltán, okl. építőmérnök
(05-1619 Tkö)

Közműellátás                                   Román Péter Attila
                                                            (TV 01-13717)

                                                           Orosz István Péter
                                                           Te, TH 05-1585
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1.15.2. A település belső közlekedési hálózatának és létesítményeinek vizsgálata 

 
Vilonya  a  Balatontól  és  Veszprémtől  10  km‐re  található,  a  Balaton‐felvidék  észak‐keleti  részén.  A 
település közúti megközelíthetősége országos mellékutakon keresztül lehetséges. A települést kelet‐
nyugati irányban a 7202 j. út tárja fel. A település belterületi úthálózata kialakult szabálytalan.  
A közigazgatási határon belül a települési úthálózat lényeges eleme a 7202 j. út (Hétvezér u.) melyek 
keresztmetszeti  elrendezése  2x1  sáv,  kétoldali  zöldsávval  és  nyílt  szikkasztó  árokkal  kialakítva.  Az 
országos közút belterületi szakaszán egyoldali járda került kialakításra.  
A  7202  j.  út  belterületi  szakasza  egyben  a  település  gyűjtőútja  is.  A  gyűjtő  és  kiszolgáló  utak 
keresztmetszeti  elrendezése  általában  2x1  forgalmi  sáv  és  kétoldali  zöldsáv,  változóan  kiépült 
kétoldali szikkasztó árkokkal, és helyenként kiépített járdaszakaszokkal vagy járda nélkül.  
Megállapítható,  hogy  a  forgalomvonzó  létesítmények  általában  a  településen  áthaladó  országos 
közutakon, illetve azokhoz közeli lakó‐kiszolgáló utakon közelíthetők meg. 
A település területén, egyes önkormányzati utakon 3,5 t össztömegű súlykorlátozás van érvényben. A 
7202 j. úton 40 km/h sebességkorlátozás van.  

1.15.3. Csomópontok kialakítása 

 
A  település  közigazgatási határán belül az összes  csomópont  szintbeni  kiépítésű. A  forgalom alá‐és 
fölérendeltségi viszonyai az úthierarchiának megfelelően vannak kialakítva. 
Az  országos  közút,  amely  a  település  feltáró  útja  elsőbbséggel  rendelkezik  a  csatlakozó 
önkormányzati utakkal szemben, mely elsőbbségadás kötelező jelzőtáblával van szabályozva. 
A  lakóutcák  kis  forgalomúak,  a  csomópontok  szabályozás  nélküliek,  de  még  így  is  megfelelő 
kapacitástartalékkal rendelkeznek. Beavatkozást csak a hegyes szögű, szűk vagy éppen a túlságosan 
és indokolatlanul terebélyes csomópontok indokolhatnak.  

1.15.4. A település forgalmi vizsgálata 

 
A forgalmi vizsgálatot az országos forgalomszámlálási adatokból az ÚT 2‐1.201 és ÚT 2‐1.118 műszaki 
előírás  szerint  számított  várható  forgalmak  segítségével  végeztük  el.  A  forgalmi  vizsgálat  alapja  a 
2016. évi országos forgalomszámlálási adatok.  
Vilonya belterületén átmenő forgalom elsősorban a települést nyugat‐kelet irányban átszelő 7202 j. 
úton  észlelhető.  A  belterületi  lakóterületeken  a  célforgalom  jellemző,  ebből  kifolyólag  az  országos 
közutakat  nem  érintő  lakóterületeken  a  forgalomi  terhelés  alacsony.  A  külterületi  önkormányzati 
utak forgalma a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos.  
 
A  7202  j.  Szabadbattyán‐Veszprém  összekötő  út  forgalomterhelését  és  forgalom  összetételét  az 
alábbi táblázat mutatja be: 
 

2016. évi 

forgalomszámlálási 

adatok alapján 

ÁNF 

E/nap 

Személy 

gk. 

j/nap 

Tehergk.

j/nap 

Autóbusz 

j/nap 

Motor 

j/nap 

Kerékpár 

j/nap 

Lassú 

jármű 

j/nap 

25+878‐30+878 

kmsz között 

2.959  1.829  196  92  34  20  7 

ÁNF: átlagos napi forgalom 

E: személygépjármű egyenérték 

J: jármű 
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Az út kapacitáskihasználtsága 23%, forgalmi jellege C3 

A  forgalmi  vizsgálatból  megállapítható,  hogy  a  települést  érintő  mellékút  terhelése  az  Út  2‐1.201 
műszaki előírás alapján kisforgalmú, a megfelelő határértékek alatt vannak. 

1.15.5. Utak állapota 

 
A  település  közigazgatási  területén  áthaladó  országos  mellékút  állapota  megfelelő  vagy  tűrhető, 
folyamatos fenntartást igényelnek. Az országos közút szilárd burkolatú. 
Vilonya  belterületén  a  kiszolgáló  utcák  burkolattal  ellátottak,  a  burkolat  minősége  jó,  közepes  és 
rossz. A külterületi mezőgazdasági utakon szilárd burkolat nincs kiépítve. 
A  környező  úthálózat  felújítása  folyamatos,  jelenleg  megfelelő,  azonban  kiemelt  figyelmet  kell 
fordítani a meglévő burkolatok és csapadékvíz‐elvezető rendszer állapotának  javítására,  folyamatos 
karbantartására, csak a kettő együttes jó állapota előzheti meg a burkolatok tönkremenetelét. 

1.15.6. Közösségi közlekedés 

 
Vilonya területét helyközi autóbuszjáratok érintik. 
 
A település területén található helyközi járatok megállóhelyei:  
‐Vilonya Újtelep  
‐Vilonya iskola  
 
A  járatok  az  országos  úthálózaton  7202  j.  úton  (Hétvezér  út)  közlekednek.  A  járatok  kétirányú 
utasforgalmat bonyolítanak, azaz buszmegállóhely párok találhatóak.  
 
Vasúton személyszállítás jelenleg nincs. 

1.15.7. Gyalogos közlekedés 

 
A  gyalogosközlekedés  számára a  településen áthaladó és  települést  feltáró országos közút mentén 
kiépítésre  került  legalább  egyoldali  járda,  a  kiszolgáló  utcákon  azonban  nagyrészt  nincs  vagy  csak 
szakaszosan van kiépítve. A járdák állapota, kialakítása és szélessége változó. A lakó‐kiszolgáló utakon 
azonban általában a gyalogos forgalom a közúton bonyolódik.  

1.15.8. Kerékpáros közlekedés 

 
Vilonya közigazgatási területén önálló kerékpárút nem található. A település lakóutcái a kis forgalom 
következtében alkalmasak a kerékpáros közlekedésre.  

1.15.9. Parkolás 

 
A  lakóterületek  parkolási  igényei  telken  belül  kielégítettek.  Vilonya  területén  kiépített  parkoló 
található a Kossuth u. – Hétvezér u.  csatlakozásában  található ABC és vendéglő előtti  teresedésen, 
egyéb helyeken pl. posta, polgármesteri hivatal, iskola előtt a padkán lehetséges a parkolás.  
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                                                 Mohácsi Katalin , okl. településmérnök
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                                                           Orosz István Péter
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1.16. KÖZMŰVESÍTÉS 

 
A megalapozó vizsgálatok alapján az elmúlt években a lakásállomány stagnálása volt megfigyelhető, 
jelentős  lakásállománybővülés  középtávon  nem  várható.  A  tervezett  fejlesztések  elsősorban  a 
meglévő  területek  rendezésére,  minőségi  javulásra,  a  komfort‐szint  emelésére  összpontosulnak. 
Közműellátás tekintetében a rendezési tervek módosításai számottevő közműigény‐növekményt nem 
keletkeztetnek.  

1.16.1. Vízellátás 

 
A község ivóvízellátását a Bakonykarszt Víz‐ és Csatornamű Zrt., Várpalotai Üzemmérnöksége végzi. A 
vízbázis  Veszprém  megyében  földfelszín  alatti  víznyerőhelyekre  épül,  a  kitermelt  víz  jelentős 
többsége karsztvíz, kisebb része rétegvíz és talajvíz. A községet karsztvízre telepített vízbázisból látják 
el.  A  hálózati  vízminőség  megfelel  az  előírt  határértékeknek,  kiugró  vízminőségi  paraméter  nincs, 
ugyanakkor a víz keménynek tekinthető a 25 nk° értéke miatt. (Határérték: 35 nk°) 
A község közigazgatási területe érinti az országos vízminőség‐védelmi terület övezetét, amelyen belül 
fokozottan, illetve kiemelten érzéken felszín alatti vízminőség‐védelmi területen fekszik. 
Az érintett ivóvízbázisok védőövezetei az alábbiak: 

‐ Pétfürdő vízbázis hidrogeológiai „B” védőterület és védőidom, 

‐ Királyszentistván‐Papkeszi‐Vilonya vízbázis külső védőterület. 

 

1.16.1.1. Ivóvíz hálózat 

 
A településen a vezetékes ivóvízhálózat teljesen kiépítettnek tekinthető. Az ivóvízhálózat a Berhidai 
rendszer része. 
A  gerinc‐  és  az  elosztóhálózat  is  100  mm‐es  vezetékekből  épül  fel.  A  rendszer  jellemzően 
körvezetékes rendszerű, egy‐egy ágvég található csak a hálózatban. 
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Királyszentistván 1. sz. kút

 

1.16.1.2. Szennyvíz‐elvezetés 

 
A  községben  keletkező  szennyvíz  elvezetését  és  kezelését  a  Bakonykarszt  Víz‐  és  Csatornamű  Zrt., 
Várpalotai Üzemmérnöksége végzi. A kiépített hálózat a Litéri rendszer része. 
A  gravitációs  üzemű  gyűjtőcsatorna‐hálózat  egységesen  D200  KG‐PVC  csövekből,  és  a  szükséges 
számú  tisztítóaknákból  épül  fel.  A  település  észak‐nyugati  részén  a morfológiai  adottságok miatt  a 
Bocskai  utca  19.  számmal  szemben  egy  kis  közbenső  szennyvízátemelő  található,  amely  a  Bocskai 
utca – Rákóczi Ferenc utcai csomópontnál található csatornaágba továbbítja a szennyvizeket. 
A  Település  gravitációs  hálózata  a  Papkeszi  utca  21.számmal  szemben,  a  Séd‐patak  túl  oldalán 
található  központi  szennyvíz  átemelőhöz  vezeti  el  az  összegyűjtött  vizeket.  Az  átemelőtől  kiinduló 
D90 KPE nyomóvezeték a észak‐nyugati, majd nyugati irányba haladva jut el a szomszédos település, 
Királyszentistván gravitációs csatornahálózatához. 
 

1.16.1.3. Csapadékvíz‐elvezetés 

 
A felszíni vizek befogadója a települést Veszprémi‐Séd patak, és a Séd (Sárvízi)‐Malom‐csatorna, mely 
utóbbi  vízhasznosítási  létesítmény. A Veszprémi‐Séd patak medre a 10 évenként átlagosan egyszer 
előforduló nagyvizeket tudja elöntés nélkül elvezetni. 
A településen csak a főbb utcák mentén található nyílt medrű árok, a többi utcában a felszínre hulló 
csapadék az útburkolatok menti zöldsávban szivárog el. Az árkok egy része burkolt medrű, egy részük 
pedig csak földmedrű szikkasztóárok. Az ingatlanok behajtóinál az árkok átereszekben folytatódnak. 
A  szikkasztóárkok  esetében  számos  helyen  a  mederfenék  fenék  feltöltődése  tapasztalható,  mely 
különösen  az  átereszek  végeinél  figyelhető  meg,  csökkentve  ez  által  a  szabad  áramlás 
keresztmetszetét. 
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1.16.2. Villamosenergia-ellátás 

 
A  térség villamosenergia‐ellátásának  táppontja a  közeli  Litér  alállomás. A  település  villamosenergia 
ellátásában közvetlenül nem vesz  részt, de korlátozó elemként érinti  a MAVIR átviteli  hálózata  két 
nyomvonalon  is.  Mindkét  (Martonvásár–Litér  és  Paks–Litér)  400  kV‐os  feszültségszinten  üzemelő 
légvezetékes  átviteli  rendszer  a  Litér  alállomáshoz  csatlakozik.  Vilonya  területén  a  távvezetékek 
jelentős biztonsági övezettel rendelkeznek, amelyben építési korlátozás van érvényben. 
A települést ellátó 20 kV‐os hálózat a Hétvezér utcától északra létesült, amely gerincirányról három 
helyen a belső településszerkezetbe nyúlik a középfeszültségű elosztóhálózat, megtáplálva a Kossuth 
Lajos  utca  végén,  a  Kossuth  Lajos  utca  és  a  Hétvezér  utca  sarkán  és  a  Pap  Gábor  utca  végén 
elhelyezett 20/0,4 kV‐os kommunális transzformátorokat. 
A  középfeszültségű  hálózat  jellemzően  légvezetékes,  földkábeles  hálózat  a  település  keleti  szélén, 
Berhidát és Papkeszit is érintően üzemel a nagyszámú légvezetékes nyomvonalvezetés mellett. 
 

20/0,4 kV‐os oszloptranszformátorok 

 
A villamos energia fogyasztóinak ellátása a középfeszültségű szabadvezetékes hálózatról, 20/0,4 kV‐
os  transzformátorállomásokon  keresztül  van  biztosítva.  A  községben  több  kommunális 
oszloptranszformátor állomás található. Az állomások a fogyasztói központokban vannak elhelyezve. 
Az egyes transzformátor körzetekben levő készülékek a szükséges villamosenergia‐igényt biztosítani 
tudják. 
A transzformátor állomásokból szabadvezetékes hálózatok  indulnak ki, amelyek  jellemzően csupasz 
légvezetékként  létesültek,  de megtalálhatóak  korszerűbb  szigetelt  légvezetékek  is  a  településen.  A 
légvezetékek  egy  része  beton  oszlopokra,  más  része  pedig  gyámos  faoszlopokra  van  szerelve. 
Kisfeszültségű  földkábeles  hálózat  a  Hétvezér  utca  egy  rövid  szakaszán,  valamit  a  Papkeszi  úton 
üzemel. 
A  községben  valamennyi  fogyasztó  ellátott,  illetve  ellátható  villamos  energiával.  A  hálózatok 
rekonstrukcióját a hálózati engedélyes ütemezetten végzi. 
A  község  úthálózatának  közvilágítása  megoldott.  A  közvilágítás  jellemzően  a  légvezetékes  hálózat 
tartószerkezeteire  szerelt  lámpatestekkel  van  megoldva.  A  közvilágítás  vezérlése  központilag 
történik.  A  közvilágítási  hálózat  táppontjait  a  közép/kisfeszültségű  transzformátorállomásokba 
telepített  közvilágítási  kapcsolóegységek  képezik.  Az  innen  kiinduló  közvilágítási  áramkörök  a 
kisfeszültségű szabadvezetékes hálózat oszlopaira szereltek. 
A  közvilágítási  hálózat  rekonstrukciója  folyamatos,  amely  során  energiatakarékos  lámpák  kerülnek 
felszerelésre.  A  település  villamos  elosztóhálózatát  az  E.ON  Észak‐dunántúli  Áramhálózati  Zrt. 
üzemelteti.  Területileg  a  Veszprémi  Régióhoz  tartozik.  A  közvilágítási  hálózatot  szintén  az  E.ON 
üzemelteti. 
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A KSH adatai  alapján a  kisfeszültségű  villamosenergia‐elosztóhálózat hossza 5,3  km,  a  szolgáltatott 
összes  villamos energia mennyiségének 77%‐a háztartási  célú. Az elmúlt  néhány évben  folyamatos 
növekedés figyelhető meg a szolgáltatott összes villamos energia mennyiségében. 

1.16.3. Gázellátás 

 
A  település  gázellátását  az  E.ON  Közép‐dunántúli  Gázhálózati  Zrt.  elosztóhálózata  biztosítja.  A 
településen a földgáz elosztása középnyomású hálózaton történik. Az 1 bar nyomású hálózat DN 90 
PE mérettel érkezik a településre Királyszentistván felől, majd halad a Hétvezér utcában. A Kossuth 
Lajos  utcai  kereszteződésnél  ketté  ágazik  és DN 63 PE mérettel  halad  tovább  a  fogyasztói  igények 
kielégítésére.  
A  fogyasztói  igényeknek megfelelően méretezett KPE elosztóhálózat az egész  település gázellátását 
biztosítja. A fogyasztók egyedi nyomásszabályzókkal rendelkeznek. 
A  MOL  DS  Logisztika  Csővezeték  Üzemeltetés  tájékoztatása  szerint  Vilonya  község  közigazgatási 
területét  nem  érinti  a  Társaság  üzemeltetésében  lévő  nagynyomású  kőolaj‐  és  termékszállító 
távvezeték,  sem annak biztonsági övezete. A  település  területén vagy annak  környezetében  távlati 
fejlesztéseket a közeljövőben nem tervezett hálózatépítés. 
Az  FGSZ  üzemeltetésében  lévő  Ősi–Veszprém  DN  400  nagynyomású  földgáz  szállítóvezeték 
nyomvonala érinti Vilonya területét, biztonsági övezetében az építési tevékenység tiltott. 
Vilonyán  a  vezetékes  gázhálózat  hossza  5,1  km. A  rácsatlakozások  aránya  65%,  az  utóbbi  években 
nagyjából állandósult. A háztartási fogyasztás 2006. évig csökkenés volt megfigyelhető, azt követően 
nincs jelentős mérséklődés. 2016‐ban az egy háztartásra jutó éves gázfogyasztás 1231 m3 volt. 
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1.16.4. Elektronikus hírközlés  

1.16.4.1. Vezetékes elektronikus hírközlés 

 
A község távközlési hálózata az  Invitel Távközlési Zrt., Várpalotai  járásának üzemeltetésében van. A 
regionális  szerepű optikai kábel alépítményben Királyszentistván  felől a Hétvezér utca – Vasút utca 
nyomvonalán érkezik Vilonyára. 
A  helyi  elosztóhálózat  nagyrészt  föld  feletti  légkábeles  rendszerű.  A  légkábel  hálózat  egy  része  a 
villamos hálózattal közös tartószerkezetre van szerelve. 
Föld  alatti  elosztóhálózat  a  Vasút  utcában,  a  Petőfi  Sándor  utcában,  a  Kossuth  Lajos  utcában,  a 
Hétvezér utca egy szakaszán, a Papkeszi úton és az Újtelep utcában létesült. 
Jelenleg  folyamatban van az újgenerációs NGA és  felhordó hálózatok  fejlesztése az  Invitel Zrt‐nél a 
Várpalotai  járás  területén,  amelynek  megvalósítása  2018.  októberéig  várható.  Alapvető  célj  (az 
Európai Unió Digitális Menetrendjén alapuló Digitális Nemzeti Fejlesztési Programmal összhangban) a 
korszerű szélessávú (ún. NGA) internethálózattal el nem ért címek lefedése annak érdekében, hogy a 
helyi  hálózat,  illetve  annak  kapacitása  a  Várpalotai  járás  adott  településein  is  alkalmas  legyen  a 
növekvő használati igények és nagy sávszélesség iránti elvárások kielégítésére. Ezáltal lehetővé válik a 
digitális szolgáltatások terjedése a lakosság, a vállalkozások és a közintézmények körében. 
Az Invitel által – Vilonya esetében – VDSL technológiával megépítendő hálózat hosszú távon korszerű 
technológiai megoldást nyújt a felhasználók (lakosság, kisvállalatok és közintézmények) számára. Az 
uniós forrásból megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően a járás minden településén elérhetővé válik 
a  legalább  30  Mbit/s  sávszélességű  internet,  a  minőségi  IPTV  szolgáltatás  és  a  költséghatékony 
vezetékes  telefonálás  lehetősége  az  erre  alkalmas  újgenerációs  szélessávú  infrastruktúra 
megteremtésével. Projekt azonosító: GINOP‐3.4.1‐15‐2016‐00245. 
Az  FGSZ  Ősi–Veszprém  DN 400  nagynyomású  földgáz  szállítóvezeték  biztonsági  övezetén  belül 
bányaüzemi hírközlőkábel üzemel. 
A Magyar Telekom vezetékes hírközlési hálózata nem érinti a község területét, attól északra üzemel 
alépítményben elhelyezve. 
 
Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
A  vezetékes  telefonszolgáltatás  biztosított,  az  NMHH  nyilvántartása  szerint  számos  szolgáltató 
rendelkezik  jogosultsággal,  ugyanakkor  nem  minden  engedélyesnek  van  ténylegesen  kiépített 
hálózata. A település körzetszáma: 88. A KSH adatai alapján a bekapcsolt fővonalak száma csökkenő 
tendenciát mutat. 
 
Műsorelosztó szolgáltatás 
A műsorelosztó szolgáltatás biztosított, az Antenna Hungária Zrt., az Externet Zrt. „cs.a.” , az Invitech 
Zrt.  és  az  Invitel  Távközlési  Zrt.  nyújt  rádió  és  televízió  műsorelosztást  az  NMHH  nyilvántartása 
szerint. 
Az  Invitel  hálózatán  IPTV  szolgáltatás  Vilonyán  igénybe  vehető.  A  KSH  2016.  évi  adatai  alapján  a 
lakásállomány mintegy  negyede  rendelkezik  kábeltelevíziós  bekapcsolással,  ez  azonban  évről  évre 
folyamatosan bővül. 
 
Internet szolgáltatás 
Az  internet  szolgáltatás  elérhető,  az  NMHH  adatai  alapján  meghaladja  az  80‐at  a  településen 
szolgáltatást  nyújtásra  jogosultak  száma.  Szolgáltatásra  jogosult  pl. Magyar  Telekom Nyrt.,  Telenor 
Magyarország Zrt., Vodafone Zrt., UPC Kft., Antenna Hungária Zrt., Digi Kft., Invitel Zrt., Externet Zrt 
„cs.a.”, Orange Kft., Netfone Kft. stb. 
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A KSH 2016. évi adatai alapján vezetékes internet szolgáltatást 2,5‐szer többen vesznek igénybe, mint 
kábelTV szolgáltatást. Az internet szolgáltatás jelenleg xDSL hálózaton biztosított. 
 

1.16.4.2. Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

 
Mobiltelefon‐szolgáltatás 
A  mobiltelefon‐szolgáltatás  biztosított  a  településen,  a  szolgáltatók  a  megfelelő  lefedettség 
biztosításához mobil bázisállomásokat helyeztek el a településen kívül eső területeken. A Vodafone, a 
Magyar  Telekom  és  a  Telenor  tájékoztatása  szerint  antennát  nem  üzemeltetnek  a  község 
közigazgatási területén belül.  
A  Vasút  út  és  Petőfi  Sándor  utca  sarkán  ugyanakkor  betonoszlopon  elhelyezett  mikrohullámú 
antennák és szektorsugárzók üzemelnek. 
 

Mikrohullámú antennák a Vasút út – Petőfi utca sarkán

 
Tervezett státuszú telephely sincs jelenleg.  
A szolgáltatók a folyamatos rádiós hálózatfejlesztés következtében a tervezett telephelyeket illetően 
csak  rövid  távú  (néhány  hónapos)  időszakra  vonatkozóan  tudunk  nyilatkozni.  Igény  esetén  a 
fejlesztéseket saját beruházásban végzik. 
A Magyar Telekom tájékoztatása szerint a hálózatukon elérhető szolgáltatások Vilonya esetében: 2G, 
4G/LTE,  illetve  a  település  egy  részén  a  3G/HSPA  is.  A  szolgáltatásokra  vonatkozó  információ 
publikus,  megtekinthető  a  https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/mobil/lefedettseg  
térképes felületén. 
 
Műsorszórás 
A földfelszíni műsorszórás előfizetői szolgáltatást az Antenna Hungária Zrt. biztosítja. 
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1.17. KÖRNYEZETVÉDELEM 

 
Vilonya községének  jelenleg nincs Környezetvédelmi Programja. A Ktv. 46.  §  (1) b) pontja  szerint a 
települési  önkormányzatoknak  a  Nemzeti  Környezetvédelmi  Programra  alapozva  és  a  település 
rendezési  tervével  összhangban  illetékességi  területükre  önálló  települési  környezetvédelmi 
programot kell kidolgozniuk, amelyet a képviselő‐testületnek jóvá kell hagynia. A programot szükség 
szerint ‐ de legalább kétévente – felül kell vizsgálni (IV Nemzeti Környezetvédelmi Program). 
Vilonyán  a  településrendezési  eszközök  felülvizsgálatát  megalapozó  helyzetfeltáró  munkarész 
elkészítésének  időszakáig  nem  készült  el  a  település  környezetvédelmi  programja,  így 
megfogalmazott  határértékek,  intézkedési  pontok,  valamint  a  település  környezeti  elemeinek 
állapotleírásai nem érhetők el. 
Az egyes  tervek,  illetve programok környezeti vizsgálatáról 2/2005.  (I. 11.) Kormányrendelet 1.§  (2) 
bekezdése  szerint  a  településrendezési  eszközök  teljes  felülvizsgálatakor  környezeti  vizsgálat 
lefolytatása  kötelező.  Ennek  pontos  tartalma  a  településrendezési  eszközök  pontos  módosítási 
szándékainak ismeretében, valamint az illetékes hatóságok állásfoglalása alapján dönthető el.  

1.17.1. Talaj 

 
Vilonya  területén  a  jó  minőségű  termőterületek  aránya  meglehetősen  alacsony,  ezért  mind 
mennyiségileg, mind minőségileg különösen fontos a termőföldek védelme! 
Vilonya  közigazgatási  területe  összesen  1357,44  hektár,  amelynek  79,9  %‐a  termőterület.  Ebből  a 
mezőgazdaságilag  hasznosított  terület  953,4  hektár  (ez  a  teljes  terület  70,2 %‐a).  Az  átlagnál  jobb 
minőségű termőterületek összesen 204,4 hektárt tesznek ki, ami a teljes közigazgatási terület csupán 
15%‐a, a mezőgazdaságilag hasznosított területnek pedig a 21,43%‐át teszi ki.  
A  termőföld  védelme szempontjából  további  védettségi  kategóriát  jelentenek a  szőlő‐ és  gyümölcs 
termőhelyi kataszteri  területek. 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. 
Veszprém  Megye  Kormányhivatal  Élelmiszerlánc‐biztonsági  és  Földhivatali  Főosztálya  Földhivatali 
Osztályának hivatalos tájékoztatásában az alábbi minőségi osztályokkal nyilvántartott földterületeket 
nevezi meg átlagnál jobb minőségű termőterületeknek: 
 

Művelési ág  Min. oszt. 
Terület 
nagyság 
(ha) 

AK érték 

szántó 

2  47,6  302,9 

3  96,3  176,3 

4  46,9  173,7 

rét  2  7,3  154,1 

szőlő  3  2,9  10,6 

kert  3  1,8  2,8 

gyümölcsös  3  0,4  3,1 

legelő  3  1,2  7,6 

 
 
 
  24.  ábra:  Átlagnál  jobb  minőségű  termőföldek

(forrás: VMKH, Földhivatali O.)
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 A termőföldet károsító potenciális természeti és antropogén hatások:  
- a szél felszínalakító munkája, a defláció és az egyenetlen eloszlású csapadékmennyiség 

- a nagy lejtésű területen a vízerózió és a termőtalaj lemosódása 

- a  közúti  közlekedésből  származó  leülepedő  szennyezőanyagok,  toxikus  nehézfémek  az  út 

tengelyétől számított 100‐100 méteres sávban 

- helytelen öntözés hatására kialakuló másodlagos szikesedés  

- síkosságmentesítő útsózás  

Az emberi szervezetre ható károsító tényezők:  
- átgondolatlan  talajművelés,  kemikáliák  (vegyszerek,  vegyi  anyagok)  kijuttatása  a 

földterületekre  

- a mezőgazdasági tevékenységek által okozott eróziós folyamatok és porszennyezés 

- a  földtani  közeget  –  és  a  felszín  alatti  vizeket  ‐  terhelő  házi  emésztőkből  elszivárgó 

szennyvizek,  

- illegális hulladéklerakásokból a talajba és a talajvízbe mosódó káros anyagok 

- a háztáji állattartásból származó melléktermékek fertőzésveszélye. 

A VMKH Földhivatali Főosztálya az előzetes szakhatósági állásfoglalásában külön felhívta a figyelmet 
arra, hogy a község területén nem tartja indokoltnak azon ingatlanokon a beépíthetőség növelését, 
melyek minőségi osztálya meghaladja a községi átlag aranykorona értéket! 

1.17.2. Felszíni és a felszín alatti vizek 

 
A település vízrajzi leírására, a felszíni és felszín alatti vizek állapotára vonatkozóan a településen nem 
állnak  rendelkezésre  naprakész  adatok.  Vilonyának  nincs  Helyi  Vízkárelhárítási  terve.  Az  országos 
vízgazdálkodási  lehatárolások  alapján  a  település  az  Észak‐Mezőföld  és  Keleti  Bakony  tervezési 
alegységbe  tartozik,  így  a  Közép‐dunántúli  Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Igazgatóság 
dokumentumaiból alábbi megállapítások tehetők:  
Felszíni vizek 
A tervezési területen a felszíni vízhálózat ritka, a település területén a tektonikai vonalakon kialakult 
Veszprémi‐Séd,  illetve  a  Séd‐Sárvízi‐malomcsatorna  medre  halad  át.  A  Sédre  merőlegesen  a 
magasabb térszínekről lefolyó vizekből másodlagos vízfolyás rendszer alakult ki. A dombhátak felszíni 
vízben szegények,  így ezek a vízfolyások az év nagy részében szárazak maradnak, csak az igen ritka, 
komoly csapadékesemények során változtatják méretüket (PROGRESSIO Kft., 2005). 
A  Séd‐Sárvízi‐malomcsatorna  kettős  célokat  szolgál:  egyrészt  a  belvizek  levezetése  a  feladata, 
másfelől a vízjogi engedéllyel rendelkező öntözések és halastavak vízszükségletét biztosítja. Vilonya 
területén öntözésre használt víztározó tó, illetve halastó nem található. A Séd‐Sárvízi‐malomcsatorna 
teljes  hossza  71,82  km,  ebből  a  belvízvédelmi  szakasz  területére  54,68  km  esik,  azonban meg  kell 
jegyezni,  hogy  szerencsére belvízzel  veszélyeztetett  terület  a  település  közigazgatási  területét  nem 
érinti (KDT‐VIZIG, 2018)!  
A malomcsatorna medre 1,5 m3  /s  vízhozam  levezetésére alkalmas,  vízhozama a  királyszentistváni 
osztóművel,  valamint  a  szakaszosan  elhelyezkedő  árapasztókkal  szabályozott.  A  térségi  szinten  a 
száraz  időszakokban  jelentős  vízhiányok  lépnek  fel,  a  nagyvizes  időszakokban  viszont  az  elöntések 
jelentenek  problémát.  A  Nádorcsatorna  és  a  Séd‐Sárvízi‐malomcsatorna  közötti  vízmegosztás 
időszakonként  az  utóbbi medrében  vízhiányt okozhat. A  csatorna utolsó  átfogó  rendezésére 1980‐
ban került sor (KDT.VIZIG, 2010). 
Törzshálózati mérőpont a település területén nem található. 
Korábban  a  Nádor‐csatorna  és  a  Sárvízi‐malomcsatorna  közötti  térség  vízjárta  terület  volt.  A  parti 
területek  intenzív  használata miatt  a  víz  tározására  nem áll  rendelkezésre  elegendő  terület,  így  az 
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árvízmentesítés  (megfelelő  vízvezető  képesség  fenntartása)  egyetlen  útja  a  medrek  karbantartása 
(növényzet  irtása,  mederkotrás),  ami  gyakran  az  ökológiai  állapot  romlását  idézi  elő.  A 
malomcsatorna medrének  partjai  – mesterséges  vízfolyás  lévén  –műviek,  hiányzik  a  parti  zonáció, 
valamint a vízfolyás és ártere közötti kapcsolat (KDT.VIZIG, 2010). 
A térségben alapvető probléma a vízhiány, a mesterségesen kialakított és állandóan kotort csatornák 
elvezetik  a  vizet,  így mocsarak,  lápok  és  eredetileg  vizes  jellegű  gyepek  száradnak  ki.  A  fenntartó 
kotrások  során  a  lápi  vegetáció  gyakran  sérül,  a  kirakott  iszapon  pedig  invazív  fajok  jelennek meg 
(KDT.VIZIG, 2010) 
A térség vízfolyásain a hidrológiai és morfológiai problémák főbb okai: 

 Rendezett mederforma, nem megfelelő fenntartás 

 Vízkivételek 

 Zonáció hiánya 

 Nem megfelelő hullámtéri tevékenység 

Tápanyag és szervesanyag problémák főbb okai 

 Mezőgazdasági diffúz szennyezés  

 Települési diffúz szennyezés  

 Kommunális szennyvíztisztító telepek nem megfelelő tisztítási hatásfoka  

 Oldaltározós halastavak leeresztéséből származó terhelések  

 Kommunális szennyvízelvezetés hiánya  

 
Vilonya  esetében  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. 
Felszín alatti vizek 
A  terület  felszín  alatti  vizeinek  szintjét  a  Séd  ‐patak  mindenkori  kisvíz  szintje  határozza  meg.  A 
mélyfekvésű  területeken  a  talajvíz  magas.  Ezekre  a  területekre  a  beépítés  előtt  geotechnikai 
szakértői véleményt kell beszerezni. 
A talajvíz kémiailag  

 kalcium‐magnézium‐hidrokarbonátos jellegű, 

 keménysége 150‐250 mg/l CaO közötti,  

 szulfáttartalma 60 mg/l körüli. 

A  rétegvizek  mennyisége  nem  éri  el  az  1 l/s.km2‐t,  mert  szerkezeti  okokból  a  Bakony  felől 
jelentéktelen az utánpótlás, az artézi kutak száma ennek megfelelően kevés. 
A  Közép‐dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság  Veszprém megyei  Szakaszmérnökségének  adatszolgáltatása 
alapján  Vilonya  területe  a  felszín  alatti  vizek  védelme  vonatkozásában  a  Felszín  alatti  vizek 
védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) számú Korm. rendelet 2. melléklete alapján fokozottan érzékeny 
(1a, 1b) és érzékeny besorolású területek (2a) területek találhatók.  
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. 
Vilonya közigazgatási területe az alábbi ivóvízbázis védőövezeteket érinti: 

- Pétfürdő vízbázis hidrogeológiai „B” védőterület és védőidom 

- Királyszentistván‐Papkeszi‐Vilonya vízbázis védőterület. 
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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).  
 

 
25. ábra: Országos vízminőség‐védelmi terület övezete Vilonyán (KDVVIZIG)     

 
A  felszín  alatti  karsztos  víztest  minősége,  jellemzően  a  nyílt,  vagy  alig  fedett  területeken, 
mezőgazdasági,  települési  és  ipari  eredetű  szennyeződések  hatását  mutatja,  különös  tekintettel  a 
nagymértékű nitrát szennyezésre. Ez Vilonya és a környező települések vízellátására nézve is komoly 
kockázatot jelent. A hatást a külszíni bányászat, a műtrágyák alkalmazása fokozottan növeli. 
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26. ábra: Felszín alatti ivóvízkészlet védőterületei (balra) és nitrátérzékeny területek (jobbra) 

 

1.17.3. Levegőtisztaság és védelem 

 
A  légszennyezettségi  agglomerációk  és  zónák  kijelöléséről  szóló  4/2002.  (X.  7.)  KvVM  rendelet 
Vilonyát  a  (Veszprém  –  Székesfehérvár  tengelybe  tartozó  településként)  a  4.  zónába  sorolta.  A 
levegőterheltségi szint határértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet határozza meg. 
Vilonyához legközelebb a szomszédos Királyszentistván, Fő u. 12. alatt található működő mérőhely. A 
mintavevő  helyen  a  SO2,  NO2  és  ülepedő  por  koncentrációját mérik.  A  települést  a  légszennyező 
anyagok  közül  leginkább  a NOx‐koncentráció  növekedése  veszélyezteti.  A mérési  adatok  alapján  a 
jogszabályban meghatározott egészségügyi határértéket nem közelítik meg.  
Légszennyező források 
Vilonyán  a  levegőminőséget  három  tényező  befolyásolja  leginkább:  az  átmenő  forgalom,  az  ipari 
tevékenység és a porszennyezés.  
Forgalom szempontjából a településen áthaladó Veszprém‐Szabadbattyán (7202 sz.) útvonal bonyolít 
le meghatározó átmenő forgalmat. A járművek többnyire a vilonyai murvabányából kitermelt követ, 
murvát,  illetve  a  környező  vegyi  és  más  ipari  üzemek  nyersanyagait  és  késztermékeit  szállítják. 
Személygépkocsiból átlagosan 3000 jármű/nap, buszok és könnyű tehergépkocsiból 300 jármű/nap, 
nehézjárművekből 200 jármű/nap forgalmi adatokkal lehet számolni.  
Fentieken kívül fokozottan porszennyezést okoz a murvabánya működése és a teherszállító járművek. 
Emellett a környező szántók művelésekor jelentkezhet a lakóterületeken jelentősebb porszennyezés 
a véderdő sávok hiányából fakadóan. 
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. 



Vilonya község településrendezési eszközök felülvizsgálata 2018. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

121 
   

A  felsorolt  szennyező  hatások  (közlekedés,  környező  iparterületek  kibocsátása)  ellenére  a  község 
levegőjének  minősége  jó,  az  egyes  komponensek  koncentrációja  határérték  alatti.  A 
levegőminőségének  biztosítására  a  gazdasági,  ipari  tevékenységre  szánt  terület  és  a  lakóterület 
közötti jogszabályokban foglalt védőtávolságot biztosítani kell. 

1.17.4. Zaj‐ és rezgésterhelés 

 
A település zajterhelését leginkább a községen átmenő közúti forgalom zaja okozza. Az alábbiakban 
bemutatjuk  a  közúti  közlekedésből  eredő  az  adott  út  és  időszakaszokhoz  tartozó  referencia 
egyenértékű A hangnyomásszinteket (továbbiakban zajterhelés). 
A 2005‐ös forgalomszámlálási adatok alapján az alábbi zajterhelési adatok jellemezték a település fő 
útvonalát: 
 

Útszakasz  Beépítés jellege  Nappali zajterhelés, dB 
Határérték 
nappal, dB 

Éjszakai 
zajterhelés, 
dB 

Határérték 
éjjel, dB 

7202  laza kertvárosias  66,04  60,0  49,73  50,0 

 
Az  elmúlt  évtizedben  a  murvabánya  változatlan  intenzitással  működik,  amihez  az  időközben 
megnövekedett személyautós forgalommal számolhatunk. A fenti adatok a mai körülmények között 
is  a  zajterhelés  mértéke  nappal  meghaladja,  éjjel  megközelíti  a  zaj  és  rezgésterhelések 
megállapításáról  szóló 27/2008.  (XII. 3.)  KvVM‐EüM együttes  rendeletben előírt határértéket, ezért 
minden építési tevékenységnél szükséges zajvédelmi létesítmény tervezése. 
A  település  úthálózata  terhelt.  A  kerékpárosok  biztonságos  közlekedése  érdekében  számukra 
kerékpárút  kijelölése  szükséges.  Az  új  kialakítású  lakóterületeken  a  beépítési  feltételeket  úgy  kell 
meghatározni, hogy a közlekedésből határértéket meghaladó zajterhelés ne alakulhasson ki. Az új és 
a  meglevő  utak  forgalmát  úgy  kell  megtervezni,  hogy  azok  zajterhelési  határértékei  betarthatók 
legyenek.  

1.17.5. Sugárzás védelem 

 
Az  Országos  Atomenergia  Hivatal  Vilonya  településrendezési  terv  felülvizsgálatának  előzetes 
tájékoztatási  szakaszában  megküldött  tájékoztatása  alapján  a  település  területének  figyelembe 
veendő  közelségében  nem  található  atomenergiai  létesítmény  és  a  hatályos  ágazati  elhatározás 
szerint ilyen létesítmény létrehozását, vagy helykijelölését Vilonya közelében nem tervezi. 

1.17.6. Hulladékkezelés 

 
Vilonyán  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatást  a  Depónia Nonprofit  Kft.  végzi.  A  hulladéklerakó‐
telep a település közigazgatási területén kívül van, az összegyűjtött szilárd hulladékot a Depónia Kft. 
székesfehérvári nem veszélyes hulladéklerakójában helyezik el és ártalmatlanítják. A hulladéklerakó 
egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A Kft. országos gyűjtésére vonatkozó engedély 
száma:  14/7046‐8/2014,  a  lerakó  telep  egységes  környezethasználati  engedélyének  száma: 
54583/2016. 
A településre 2005‐ben készült környezeti értékelés szerint nevesített hulladéklerakót a 097/1 hrsz.‐ú 
telken  mára  rekultiválták.  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. A Vilonyán működő 
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vállalkozások egyedi hulladékgazdálkodási tervei nem ismertek, így a településen keletkező termelési 
hulladékok mennyisége nem becsülhető. Veszélyes hulladék keletkezéséről nem tudunk. 
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. 

1.17.7. Vizuális környezetterhelés 

 
Vilonya  alapvetően  tiszta,  rendezett  település  képét mutatja.  A  lakóházak  és  intézményi  épületek 
kialakítása  visszafogott,  nem  túlzó.  Ugyan  egyes  épületek  néha  a  települési  átlagtól  eltérő 
megoldások és szerkezeteket alkalmaznak, de településképi szempontból ezek nem zavaróak. Vilonya 
település  területe,  a  mellette  haladó  főútról  szinte  alig  érzékelhető.  A  településképet  az  épített 
elemek  megjelenése  és  a  zöldfelületek  együttesen  alakítják.  Az  egyes  településrészeken  változó 
mértékben  és  mennyiségben  jelentkeznek  egységes  építészeti  stílust  mutató  épületek.  Házai 
földszintesek, magastetősek. Domborzatot követő utcái szűkek, a Séd oldalában, az „Új telepi” részen 
tágasak szélesek. Kimondott településközpontja nincsen (Kéri, 2017).  
Örvendetes,  hogy  a  településen  kevés  hirdetőtábla  és  reklámhordozó  rontja  az  utcaképet.  A 
település  területén  szerencsére,  kisebb  reklámfelületeket  találunk.  Az  ingatlanokra  bejelentett 
gazdasági  tevékenységeket  hirdető  táblák  a  kerítésen,  vagy  az  épület  utcai  homlokzatán 
megjelennek,  de  nem  zavaró  mértékben.  A  turisták  tájékoztatása  céljából,  célszerű  lenne  a  Papp 
Gábor  emlékpark  bejáratánál  elhelyezett  tájékoztató  tábla  mintájára  további  tájékoztató  táblák 
kihelyezésére. Ezen kívül a légvezetékek okoznak némi vizuális terhelés, különösen a fasorok nélküli 
utcákban. 
A  településszövetbe  ipari‐  és  mezőgazdasági  telephelyek  nem  ékelődnek  bele,  Vilonya  két 
településrésze  vizuális  egységet  alkot.  A  vasútvonal  és  a  Séd‐Sárvízi‐malomcsatorna  között  vizuális 
szempontból igen szép zöldfelületeket kérdéses területet. 
 

1.18. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELÕHELY 

A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Hatósági  Főosztálya  (Bányafelügyelet)  szakvéleménye  szerint 
Vilonya  közigazgatási  területén  jelenleg  három  bányatelek  van  (Vilonya  I.,  II.,  III.,  ‐  dolomit).  A 
település  közigazgatási  területén  egy  bányatelekkel  nem  fedett,  de  megkutatott,  jelentős 
ásványvagyonnal rendelkező terület is van. 
A településfejlesztési koncepció összeállításánál  figyelembe kell venni ásványi nyersanyagvagyonnal 
rendelkező  területeket  (bányatelkek  és  megkutatott  területek).  A  2003.  évi  XXVI.  törvény  (Otrt.) 
19/B.  §  (1)  bekezdése  szerint,  az  ásványi  nyersanyagvagyon‐terület  övezetét  a  településrendezési 
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
Az Otrt. 19/B. § (2) bekezdése szerint, az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a településrendezési 
eszközökben csak olyan terület felhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az 
ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el. 
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1.19. KATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLETFELHASZNÁLÁST, BEÉPÍTÉST, BEFOLYÁSOLÓ VAGY KORLÁTOZÓ 
TÉNYEZŐK) 

1.19.1. Árvízvédelem 

 
Vilonyán  az  önkormányzat  megoldotta  a  felszíni  vízelvezető  rendszer  kiépítését.  A  település 
problémás  területeinek  vízrendezése  megtörtént.  A  kisvízfolyások,  a  dombokról  lefutó  árkok 
medrének  rendbetétele,  tisztítása  folyamatosan  feladatot  jelent  az  önkormányzat  számára. 
Elöntéssel, illetve belvízzel veszélyeztetett területek nem találhatóak a településen. 

1.19.2. Földtani veszélyforrás 

 
Vilonya  közigazgatási  területén,  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Hatósági  Főosztálya 
(Bányafelügyelet)  szakvéleménye  szerint  felszínmozgás‐veszélyes  terület  (földtani  veszélyforrás) 
nincs. 

1.19.3. Egyéb tevékenységből adódó korlátozások 

 
Közműszolgáltatással összefüggő korlátozások: 
 
1. Vízellátás szolgáltatási területén 

 Királyszentistván–Papkeszi–Vilonya vízbázis külső védőterület 

 Pétfürdő vízbázis hidrogeológiai „B” védőidom 

 Pétfürdő vízbázis hidrogeológiai „B” védőterület 
 

2. Csapadékvíz elvezetés 

 csapadékvíz  elvezetést  szolgáló  árkok,  csatornák,  patakok  3‐3  m‐es  mederkarbantartó 
sávval 

 Séd‐patak 6‐6 m‐es mederkarbantartó sávval 
 

3. Energiaellátás 
Villamosenergia 

 400 kV‐os légvezetékes átviteli hálózat biztonsági övezete mintegy 80 m széles sávot jelent, 
ahol az építési tevékenység csak korlátozottan, az üzemeltető jóváhagyásával végezhető. 

 120 kV‐os főelosztóhálózat biztonsági övezete 13 méter  

 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 belterületen, külterületen 
oszloptengelytől mért 7‐7 m  

 
Földgázellátás 

 elosztóvezeték tengelyétől mért 2–2 méteres, valamint az energiaellátó, a távfelügyeleti, a 
hírközlési és a korrózióvédelemi kábelek tengelyétől mért 1–1 méteres biztonsági övezet  

 FGSZ Ősi–Veszprém DN 400‐as nagynyomású gázvezetékének védőtávolsága 35‐35 m 

 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 
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

2.1. A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE 

 
A  vizsgálatok  alapján  a  tényleges  állapotok  elemzése,  egymásra  hatásuk  összevetése,  folyamataik 
elemzése 
 
A  helyzetfeltáró  munkarész  keretében  vizsgált  tényezők  és  folyamatok  elemzésére  e  fejezetben 
SWOT  analízis  módszerével  kerül  sor.  Az  erősségek  és  gyengeségek  keretében  a  település  belső 
adottságai  kerülnek  meghatározásra,  míg  a  lehetőségek  és  veszélyek  sorában  a  község  fejlődését 
befolyásoló külső körülmények, kulcsfolyamatok azonosítására kerül sor. A SWOT analízis által kínált 
strukturált  összefoglalás  fontos  támpontot  ad  a  településfejlesztési  koncepció  célrendszerének 
felépítéséhez, valamint a település döntéshozói számára a fejlesztési irányok meghatározásához. 
 

 
   ERŐSSÉGEK (S)  GYENGESÉGEK (W) 

Gazdaság,  Ipar, 
Mezőgazdaság 

‐ Jelentős ásványvagyon 
‐ Nagy kiterjedésű gyepfelületek 
‐Lótenyésztésben  rejlő  történelmi 
adottságok, hagyományok 
‐ A Malomcsatorna szabályozott, stabil 
vízhozama 

‐   Szántóföldi  gazdálkodásra  kevésbé 
alkalmas  természeti  adottságok 
(gyenge földminőség, szárazság) 
‐    Megszűnt  gyümölcsös  és  kertes 
művelés. Eltűnt régi szőlőskertek. 
 ‐    A  településen  nincs  a  helyieknek 
munkát  adó,  jelentősebb  gazdasági 
társaság 

Természet, 
környezet 

‐Megmaradt  természetközeli 
sziklagyepek  és  sziklafüves 
lejtősztyeppek értékes növényfajai 
‐A Séd‐Sárvízi‐Malomcsatorna mentén 
megmaradt nedves élőhelyfoltok 
‐A Vilonyai‐hegyek kistáj határhelyzete 
miatt  változatos  természeti 
adottságok 

‐ Vilonya  I.,  II.,  III.  dolomitbánya 
okozta tájseb és közúti teherforgalom 
okozta negatív hatások. 
‐  Az erdők területi aránya az országos 
erdősültségi szint alatt van. 
‐  Lecsapolások  miatt  megszűnt 
természetes láprétek és mocsárrétek.  

Épített  környezet, 
településkép, 
zöldfelület 

‐ Megóvandó halmazos 
településszerkezet 
‐ Megkezdett zöldfelületi fejlesztések 
‐ A Malomcsatorna melletti változatos 
funkciójú zöldfelületi rendszer 
‐ A megmaradt Varga‐malom épülete, 
és a településközpont a templommal 

‐  Alulhasznosított,  kevés  zöldfelületi 
értékkel bíró intézményi zöldterületek 
‐ Az Ófaluban  rendelkezésre  álló  szűk 
terek  akadályozzák  a  zöldfelületi 
fejlesztéseket 
‐  Az  Ófalu  épületeinek  nagy  része 
felújításra  szorul,  a  régi 
malomépületek  még  éppen 
megmenthetőek lennének 

Idegenforgalom, 
üdülés 

‐ A Balaton és Balatonfűzfő közelsége 
‐ Hangulatos  és  egyedi  települési 
környezet 
‐A Sukori‐hegyről feltáruló 
 örökpanoráma  a  Balatonra,  szép  táji 
környezet 

‐  Egységes  turisztikai  megjelenés, 
marketing hiánya 
‐  Egységes  építészeti  és  kertészeti 
arculat hiánya 
‐  A  jó  adottságok  ellenére  a 
településnek nincs olyan  ‐ kidolgozott 
‐ attrakciója, mely turisztikai célponttá 
tehetné 
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   ERŐSSÉGEK (S)  GYENGESÉGEK (W) 

Társadalom  A lakónépesség enyhe növekedése 
 

Elöregedő népesség 
Ingázás rendkívül nagy aránya 

 

LEHETŐSÉGEK: 

LEHETŐSÉGEK 
KIHASZNÁLÁSA AZ 
ERŐSSÉGEKRE 
TÁMASZKODVA: 

GYENGESÉGEK 
KIKÜSZÖBÖLÉSE A 

LEHETŐSÉGEK ÁLTAL: 

Gazdaság,  Ipar, 
Mezőgazdaság 

Állattenyésztés,  különö‐
sen  a  lótenyésztés, 
bértartás erősítése 

Megfelelő  természeti 
adottságok,  jó  minőségű, 
nagy  kiterjedésű 
gyepterületek 
Történelmi  hagyományok 
a lótartásban  

Erősödő  legeltetéssel  az 
eltűnő értékes gyeptársu‐
lások  fennmaradása 
biztosított lenne 

  Kertes  művelés, 
szőlőkultúra 
feltámasztása 

Szőlő‐ és 
gyümölcstermesztésre 
alkalmas  természeti  és 
domborzati adottságok 
Szőlőtermesztésben  rejlő 
hagyományok 

Jelenlegi  egysíkú  tájszer‐
kezet  újra  változatossá 
tehető. 

Természet, 
környezet 

‐  Séd‐Sárvízi‐Malomcsa‐
torna  ökológiai  szerepé‐
nek  elismerése,  helyi 
védett  természeti 
területté minősítése 

‐  A  Séd‐Sárvízi‐Malomcsa‐
torna  mentén  megmaradt 
nedves  élőhelyfoltok  jó 
alapot képeznek. 

‐  A  tájszerkezet  ezen 
fontos  ökológiai 
összekötő  elemének 
természetközeli  állapota, 
fennmaradása  jogi 
védelmet nyerne. 

  Unikális  gyeptársulások 
megőrzésében, 
bemutatásában  és 
kutatásában  rejlő 
lehetőségek.  

Natura2000‐es és országo‐
san  védett  ökológiai 
hálózat  által  védett 
területek 
Értékes  dolomitkopárok, 
sziklagyepek  
Vilonyai  tájcentrum,  hegyi 
bemutatóközpont 

Az  eltűnő  értékes 
gyeptársulások 
fennmaradásának 
biztosítása 

  Minden  tervezett 
fejlesztés  természet‐  és 
környezetvédelmi 
szempontú  átgondolása, 
kidolgozása 

   

Épített  környezet, 
településkép, 
zöldfelület 

‐ Az  iskola  zöldfelületi 
fejlesztésével  a  fiatalok 
számára  serkentő  zöld 
környezet kialakítása 

‐  A  diákok  bevonása  az 
intézményi  zöldfelületek 
fejlesztésébe 
  

Alulhasznosított,  kevés 
zöldfelületi  értékkel  bíró 
intézményi  zöldterületek 
fejlesztése 

  Szemléletformálás  a 
Településképi  Arculati 
Kézikönyv  által,  a 
településképi  rendelet 
betartatása 
 

‐ A  régi  kastély  és 
parkjának  fejlesztése, 
bemutatása 
 

Alulhasznosított,  kevés 
zöldfelületi  értékkel  bíró 
intézményi  zöldterületek 
fejlesztése 
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  Egységes  települési 
zöldfelületi  arculat 
kialakítása 
 

‐ A  halmazos 
településrészen a kerítések 
megjelenésének 
szabályozása 

Útmenti  zöldsávok 
fásításával  javuló 
településökológia  
Közösségi  „Községszépítő 
mozgalom” indítása 

Idegenforgalom, 
üdülés 

 ‐ Lovas turizmus 
fejlődésében rejlő 
lehetőségek 

‐  lsd. lótenyésztés estében 
megfogalmazott erősségek
‐  A  régióból  hiányzó 
szolgál‐tatás  (legközelebb 
Felsőörsön  és 
Sárszentmihályon) 

‐  A  kialakítandó  egyedi 
turisztikai  arculat  erős 
eleme lehet. 

   ‐Bor turizmus 
fejlődésében rejlő 
lehetőségek 

‐ Szőlő‐ és 
gyümölcstermesztésre 
alkalmas természeti és 
domborzati adottságok 

‐  A  kialakítandó  egyedi 
turisztikai  arculat 
kiegészítő eleme. 

‐ Épített örökségi értékek 
megmentése 

‐ A malomépületek 
megújítása és bevonása az 
idegenforgalomba 

 

Társadalom    Helyi identitás erősítése 
Közösségépítés 

Szociális  intézmény 
helyben való kialakítása 

VESZÉLYEK: 
A VESZÉLYEK KIVÉDÉSE AZ 
ERŐSSÉGEKRE 
TÁMASZKODVA: 

VISSZAVONULÁS  ÉS  A 
GYENGESÉGEKTŐL  VALÓ 
MEGSZABADULÁS: 

Gazdaság,  Ipar, 
Mezőgazdaság 

Szántóföldi  gazdasági 
túlhasználat  miatt 
erősödő  szárazodási 
folyamatok 

A  szomszédos  települések 
létesítményeihez, 
gazdasági  profiljához  való 
kapcsolódás 

 

Természet, 
környezet 

A  homogenizációs 
folyamat folytatódik 
  Szennyvízcsatorna 
hálózat  kiépítése 
elmarad 
‐  Hirtelen  érkező  nagy 
intenzitású  és  hosszabb 
ideig  tartó  csapadék  is, 
valószínűleg  helyi 
vízelöntést,  vízkár 
„árvízi”  eseményt 
okozhat 

‐  a  vízelvezető  rendszer 
kialakításával  és  annak 
karbantartásával 
mérsékelhető 

‐ Csökkenő biodiverzitás 
‐  A  bánya  felhagyott 
részeinek rekultiválása 
  

Épített  környezet, 
településkép, 
zöldfelület 

‐  Építés‐szabályozás 
hiánya,  vagy  be  nem 
tartása 
‐  Történeti,  táji 
adottságokat  figyelembe 
nem  vevő 
településfejlesztés 
‐  Nem  a  valós 
igényekhez  igazított 
településfejlesztés  /EU‐s 

‐  Értékvédő,  reális  építés‐
szabályozás 
‐  Örökségvédelmi 
hatástanulmány 
javaslatainak  alkalmazása 
a  felújítások,  bővítések 
során 
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pályázatokon  való  ”ad 
hoc” részvétel/ 

Társadalom    Munkahelyteremtés 
támogatása 
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

3.1. A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS 

 
A  helyzetfeltárás  során  összegyűjtött  különböző  folyamatokat,  képzeteket  egységes  egésszé, 
rendszerré kell összeállítani annak érdekében, hogy a koncepció iránya meghatározható legyen. 
Vilonya  számos  speciális  adottsággal  bíró  település,  melyek  átgondolt  felhasználása  jó  alap  a 
hosszútávon történő teljes megújuláshoz. 
A településen átmegy a – jelenleg szünetelő – Vilonya – Balatonfűzfő‐Gyártelep iparvágány, melynek 
egyes  szakaszai  felhasználhatók  lehetnek  egy  új  Balaton‐parti  kapcsolat  létesítésére.  A 
szomszédságban húzódik a 8. számú főút is. 
A településen nincs jelen jelentősebb gazdasági szereplő, helyi foglalkoztató. 
Megtartotta  eredeti  településszerkezetét,  a  Református  templom  és  a  körülötte  csoportosuló 
épületek, és az innen induló zárt utcaképet adó szalagtelkes Kossuth utca, mint a település fő utcája, 
valamint  az  ettől  északra  kialakult  egyre  sűrűsödő  halmazos  szerkezetű  területek  és  a  majorság 
Vilonya legrégebben beépült része. A telekszerkezete és a beépítés rendszere ma is tükrözi a katonai 
felméréseken  is  nyomon  követhető  örökséget.  Vilonya  és  a  környező  települések  is  vidéki 
agrárhagyományú  falvak,  régi  hagyományai  vannak  a  legeltetésnek,  szőlőtermesztésnek, 
borászatnak, ugyanígy a molnármesterségnek.  Jelentős változást  jelentett a  térségben a XX. század 
elejétől kezdődő nagy arányú ipari fejlesztés, például a közeli Berhidát, Papkeszit, Királyszentistvánt, 
Balatonfűzfőt, Várpalotát érintve. Vilonya nem rendelkezik kiterjedt iparterülettel, azonban lakosság 
életmódjára  ezek  a  térségi  fejlesztések  jelentősen  hatással  voltak.  A  XX.  század  közepén  már  a 
lakosság fele az iparból él, nagyjából fele őrizte meg agrármúltját. Ma a munkavállalók jelentős része 
Veszprém, Várpalota vagy Berhida felé ingázik.  
A  régen  a  falut  éltető,  máig  meglévő  adottságok  újjáélesztése,  21.  századi  technológiákkal  való 
ötvözése,  belőlük  új  termékpaletta  fejlesztése  egyéb mezőgazdasági  ágazatok  bevonásával,  adja  a 
falu fejlődésének organikus útját. 
A  változatos  táji  adottságok  a  szelíd,  természetjáró  turizmusnak  kínálnak  lehetőséget,  mely  nem 
zavarja meg  a  –  lakókörnyezet megtartandó  értékét  képező  –  nyugalmat,  egyes  részei  pedig  nem 
idegen testként jelennek meg. 
Az  alvófalu‐jellegből  való  „felébredés”  csak  határozott  jövőképpel  és  hosszú  távú  koncepcionális, 
következetes munkával érhető el. 
 

3.2. PROBLÉMA-ÖSSZEGZÉS 

3.2.1. Tájhasználattal összefüggő problémák, konfliktusok 
 
Zöld infrastruktúra – zöld hálózat hiánya, homogén, monokultúrás szántóföldi művelés 
Országos  viszonylatban  mindenütt  előforduló  probléma  a  hatalmas  kiterjedésű,  tagolatlan, 
monokultúrás szántóföldek dominanciája, ami a természetközeli területek fragmentálódásához, a táji 
kapcsolatok  elégtelenségéhez  és  így  a  biodiverzitás  csökkenéséhez  is  hozzájárul  és  így  a 
természetvédelemi érdekekkel ellentétes.  
A  hiányosság  középtávon  kezelhető  különböző  fásítási  programok  indításával  –  első  sorban  az 
önkormányzati  tulajdonú  utak,  mezőgazdasági  földutak,  telkek  mentén.  Megoldás  lehet  még  a 
mezőgazdasági  művelési  gyakorlat  megváltoztatása:  a  szántóterületekbe  ágyazódva  hagyjunk  egy‐
egy  évre  műveletlen  mezsgyéket,  alakítsunk  ki  mezővédő  erdősávokból,  fasorokból  álló  hálózatos 
rendszert. 
Emellett  az  agrár‐környezetvédelmi  programok,  ökológiai  gazdálkodást  segítő  agrártámogatási 
lehetőségek  nyújtanak  lehetőséget  –  és  anyagi  segítséget  –  az  ökológiai  szemléletű  gazdálkodás 
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megteremtéséhez. A földtulajdonosokat minél szélesebb körben történő tájékoztatásával javítható a 
helyzet Vilonyán. További lehetőségeket nyújtanak a 2018‐ban várhatóan meghirdetésre kerülő zöld 
infrastruktúra  fejlesztési  támogatások,  amelyek  keretében  tájépítész  szakértők  bevonásával  nyílik 
lehetőség a település zöld hálózatának szakszerű megtervezésére és kivitelezésére. 
 
Kék infrastruktúra – vízfolyások, vizes élőhelyek veszélyeztetettsége 
A  térség  történeti  öröksége,  hogy  az  állandó  vízrendezések  következtében  az  évszázadok  során 
fokozatosan  csökkentek  a  nedves  élőhelyek,  a  hajdani  mocsaras,  lápos  területek,  hogy  átadják 
helyüket  a  szántóföldi  kultúráknak.  A  vízfolyásokat  szabályozó,  a  csapadék  gyors  levezetésére 
koncentráló  vízrendezési  gyakorlat  miatt  a  szárazodási  folyamatok  állandósultak  a  tájban,  ami 
hatással  van  a  környező  mikroklímára,  a  természeti  környezetre  és  ezen  keresztül  a  növények 
fejlődésére. Emellett,a vízfolyások gyors feliszapolódásához vezet, amit a területet jellemző erózió és 
defláció fokoz. 
A  probléma  feloldásaként  hosszútávon  a  hegyekről  a  Malomcsatornába  levezető  árkokban  a 
vízvisszatartásra  kell  törekedni,  a  Séd  mindkét  ága  mentén  hosszú  távon  a  jelenleginél 
meanderezőbb, vízállásos területekben gazdagabb környezetet létesíteni, minőségi gyepgazdálkodást 
és gyümölcstermesztést művelni. kisebb oldaltározókkal lehetne megvalósítani.  
A Veszprémi‐Séd mentén országos ökológiai hálózat pufferterületével védett területén gyakorlatilag 
a  partig  beszántott  szántóföldeket  találni,  ami  a  természetvédelmi  célkitűzésekkel  ellentétes. 
Követendő  példa  a  vízfolyások  kezelésére  a  Malomcsatornának  a  Papkeszi  utcával  párhuzamos 
szakasza, ahol szélesebb, puhafákkal és gyepterületekkel vegyesen övezett parti zónákat találunk. A 
vízfolyások  környezetében  beépítésre  szánt  területet  kijelölni  tilos,  építmények  elhelyezése  csak  a 
természetvédelmi‐  és  vízgazdálkodási  céloknak  alárendelten,  illetve  azok  érvényesítése  érdekében 
lehetséges. 
 
Visszaszorult legeltetés ‐ megindult erőteljes cserjésedés, homogenizálódó erdőterületek 
Főleg a Sukori‐hegy vonulatát a  jellemző dolomitkopáros, sziklagyepekkel borított  területek mellett 
hatalmas  összefüggő  erdőségek  borítják.  Az  erdőkben  –  Natura2000‐es  területek  lévén  ‐ 
természetvédelmi  célú,  az  ökológiai  szempontokat  is  figyelembe  vevő  erdőművelés  zajlik,  ami 
paradox módon mégis konfliktust jelent a természetvédelmi célkitűzésekkel. A területen ugyanis a fő 
feladat  a  fenntartható  gyepgazdálkodás  erősítésével  az  értékes  gyepes  élőhelyek  állapotának 
stabilizálása lenne a szukcessziós folyamatok visszatartásával.  
A  legfőbb  belső  veszélyeztető  tényező  az  alullegeltetés  és  a  pásztorkodás  felhagyása,  ami  a 
sziklagyepek és sztyeprétek záródásához és cserjésedéséhez vezet. Ezen túlmenően a szukcesszió, az 
erózió,  valamint  az  inváziós  fásszárú  és  lágyszárú  fajok  megjelenése  hordoz  magában  veszélyt  az 
értékes élőhelyek fennmaradása szempontjából. 
 
A szőlőhegyi karakter elvesztése 
Tájhasználati és tájképi szempontból egyaránt aggályos, hogy a Belső‐ és Külső‐hegy dűlőin, illetve a 
Szent Mihály  szőlőjében  korábban megtalálható  kert‐,  szőlő  és  gyümölcsművelésű  területek mára 
szinte teljes egészében eltűntek. Helyüket kisparcellás szántók, de sokkal inkább kopár gyepterületek 
vették át. A korábbi présházak, szőlősorok, így a jellegzetes szőlőhegyi, mint értékes tájképi elemek.  
Természet‐ és tájképvédelmi szempontból még  így  is pozitívan értékelhető. hogy az országban és a 
Balatonfelvidéken uralkodó trendekkel ellentétben  itt nem a  lakó‐ és üdülési célú  ingatlanfejlesztés 
jelent  meg.  A  szőlő‐  és  gyümölcstermesztés,  kertművelés  visszatérését  kikényszeríteni  nem  lehet, 
azonban az újbóli megjelenésük lehetőségét a helyi építési követelmények helyes megfogalmazásával 
biztosítani kell. 
Infrastrukturális hiányosságok 
 
Kerékpárutak hiánya 
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Vilonyán a kerékpárúthálózat nem kiépített, pedig a Balatonfűzfőn keresztül haladó „piros kerékpár” 
elérhető közelsége is indokolná a balatoni kerékpárhálózatra történő rácsatlakozást. Ökoturisztikai és 
rekreációs  szempontból  is  hiányosság,  hogy  nem  vezetnek  kerékpárutak  (se  gyalogos  utak)  a 
közelben található természeti értékek felé.  
 
Turistautak és tanösvények hiánya 
Az előzőekkel összefüggésben a település turistaút hálózata sem kiépített. A Sukori‐hegyet északról 
kerülő – Királyszentistvánon is áthaladó – „kéktúra” útvonala, illetve a Via Margaritarum (Gyöngyök 
Útja) zarándokút csak érintőlegesen halad át a település közigazgatási területén. Ezen kívül tematikus 
ösvény,  a  jelentősebb  természeti  értékekhez  vezető  kijelölt  és  karbantartott  turistautak  nem 
találhatók Vilonyán. 
 
Településrendezési eszközökben szereplő javasolt/tervezett erdőterületek felülvizsgálata 
A  hatályos  településszerkezeti  és  szabályozási  terv  külterületen  jelentős  méretű,  jelenleg 
mezőgazdasági  művelés  alatt  álló  területen  javasol  véderdő  fejlesztést.  A  településrendezési 
eszközök  felülvizsgálata  során vizsgálandó, hogy a  tervezett  változtatások milyen pozitív és negatív 
hatást  gyakorolnának  az  érintett  területekre,  milyen  hatással  lennének  a  hagyományos 
tájszerkezetre,  élővilágra,  a  környező  ökológiailag  értékes  területekre.  A  felülvizsgálat  során 
figyelemmel kell  lenni a magasabb rendű területrendezési tervekkel való összhang megteremtésére 
is.  
 
Ófalu településrész zöldfelületi elégtelensége 
A  településrész  szerves  fejlődésű  utcaszerkezetéből  adódóan  szűk  utcákkal,  kevés  növényesítésre 
lehetőséget  adó  felületekkel  rendelkezik.  Kialakulásuk  idején  nem  jelentkezett  a  maihoz  hasonló 
közösségi célú zöldterületek  iránti  igény. A későbbi  időszakokban ezek a funkciók a Malomcsatorna 
mentén  találták  meg  a  helyüket.  A  településrész  zöldfelületi  ellátottságán  azonban  karakteres 
utcafásításokkal  javítani  lehet.  A  már  megkezdett  ilyen  irányú  fejlesztéseket  rövidtávon  érdemes 
folytatni, különösképp a település kapujaként szolgáló Hétvezér utcában. Mindenképp javasolt a helyi 
lakosságot is bevonni a tervezés és a megvalósítás folyamatába is. 
 
Intézményi zöldfelületek nem megfelelő minősége 
A nagyobb  intézményi zöldfelületek közül az  iskola kertjét, a Zichy kastély hajdani parkját,  illetve a 
templomkerteket  kell  megemlíteni.  Ezek  jelenlegi  állapotára  a  gondozottság  jellemző,  ám 
mindenképp szükséges átfogó kertészeti tervek szerint megújítani őket és változatosabb funkciókkal, 
hangulatos  zöld  terek  létrehozásával  gazdagítani  őket.  Ezáltal  élhetőbbé,  barátságosabbá  tehető 
magát Vilonya is. 
Potenciális környezetvédelmi problémák 
 
Vasúti és közlekedési zajterhelés 
A  jó  közlekedési  kapcsolatoknak  és  a  dolomitbányák  teherforgalmából  adódóan  a  település 
potenciálisan  zajterheléssel  érintett.  A  vasúti  közlekedésből  származó  zaj  a  kellő  távolság  és  a 
védőfásítások miatt nem okoz gondot, azonban a Hétvezér utcán  jelentkező  teherforgalom miatt a 
belterületi szakaszon zavaró zaj‐ és rezgésterhelés jelentkezik. A zajmérések adatainak függvényében 
meg kell tervezni a megfelelő védelmi intézkedéseket és gondoskodni kell a zajvédelmi határértékek 
betartásáról. 
 
Illegális szemétlerakatok 
Vilonya  hulladéklerakója  megfelelő  módon  rekultiválva  lett.  Emellett  mégis  általános,  országosan 
jelentkező  probléma,  hogy  a  külterületen  sok  helyütt  szeméthalmokat,  kidobott  háztartási 
eszközöket,  ruhákat  látni.  Ezek  nem  csak  a  környezetre  nézve  károsak,  hanem  vizuálisan  is 
szennyeznek, elkedvetlenítve az arra járó turistákat. 
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3.2.2. Társadalmi problémák 

 
Vilonya két nagy társadalmi problémája az a gyenge identitástudat, melynek oka a közösségi élet,  ‐ 
kohézió hiánya, valamint a munkahelyek hiánya. E két tényező összefügg, mivel a falu gyakorlatilag 
alvófaluként van jelen, az aktív  időtöltés minden színterét a közeli városok adják. Munkahely nélkül 
nehéz elérni, hogy az ingázó lakosok részt vegyenek a helyi közösségi életben, azt még inkább, hogy 
annak szervezőivé váljanak. 
A munkahely‐teremtés első lépéseként a gazdasági területek kijelölésének átgondolása szükséges. 
 

3.2.3. Épített környezeti problémák 
Vilonya  épített  környezeti  problémái  a  lakóterületen  nem  jelentenek  kardinális  gondot,  a  házak 
rendezettsége, építészeti minősége a magyar falvak átlagát hozza. 
Valódi  probléma  a  tavalyi  évben  elkészült  Településképi  Arculati  Kézikönyv  ajánlásainak  és  a 
Településképi rendelet előírásainak jövőbeni betartatása, illetve annak hatásfoka. 
Problémaként ítélhető meg, hogy az Önkormányzat egyetlen épületet, épített objektumot sem vont 
helyi védelem alá, holott a meglévő adottságokról minden örökségvédelmi dokumentumban vaskos 
anyag szerepel. 
Ehhez kapcsolódik, hogy a település kuriózumaként értékelhető malomépület (Varga‐malom) érdemi 
hasznosítása és állagmegőrzése erősen kérdéses, sürgős intézkedést igényel! 
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3.3. ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

 
Külterületi településrészek 
 

 
 
 A – hegytetői helyzetű, változatos felszínű bérces, dolomitkopáros rétekkel mozaikos erdőterület  
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Vilonya  egyik  meghatározó  karakterterülete  a  Sukori‐hegy  és  a  Kőkapu  területe,  amelyeket 
évszázadok óda lombhullató erdők borítanak. A tájat itt a viszonylag nagy felszínmozgalmasságú és a 
minden  égtáj  irányába  kilátást  engedő,  változatos  domborzatú  hegytetők  határozzák  meg.  A 
területen  a  domborzati  és  talajtani  adottságokhoz  igazodva  homogén  erdők,  erdősávok  között 
elterülő  tágas  legelők  terülnek  el.  Ezek  közé  ékelődve  gyér  füvű  dolomitkopárok  és  bányászati 
művelés alatt álló területek is megjelennek. 
A  területegység  teljes  egésze  európai  jelentőségű  természetvédelmi  terület  (Natura2000)  által 
érintett, illetve az országos ökológiai hálózat magterülete is érinti. Mindezekből kifolyólag a területen 
beépítésre  szánt  területet  tilos  kijelölni  A  meglévő,  fokozott  bányászati  tevékenységgel 
összefüggésben  komoly  konfliktushelyzetet  teremt,  hogy  a  védettségek  nyomán  az  OTrT. 
rendelkezései alapján a területen új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, illetve a meglévő 
külszíni művelésű bányatelkek nem bővíthetők. A bányaterületek felhagyása után a rekultivációt oly 
módon kell megvalósítani, hogy az a természetes dolomit sziklagyepes társulások visszatelepedését 
és fennmaradását minél inkább elősegítse. 
B – domboldali helyzetű, nyílt legelőterület 
Kiterjedésében  a  legkisebb,  ám  legváltozatosabb  és  a  legnagyobb  tájképi  potenciállal  rendelkező 
területegysége, ami Vilonya tájtörténeti szempontjából is meghatározó. A településtől fölé magasodó 
Sukori‐hegy  déli  és  délkeleti  oldalán  a  korábbi  időszakokban  gazdag  szőlő‐  és  kertkultúra  állt,  ami 
mára elvesztette jelentőségét és a helyén szinte teljesen homogén legelőterületek húzódnak.  
Tájhasználati szempontból a szőlősök és kertek felhagyása negatívan értékelhető, hiszen a korábban 
jellemző  kis  parcellás,  mozaikos  foltokban  kialakult  veteményeskertek,  gyümölcsösök,  szőlők, 
kaszálók, apró szántók mára egysíkú, homogén gyepterületekké alakultak. A tájváltozási folyamatok 
következtében  mára  csak  a  belterülethez  legközelebb  eső  területeken  találni  még  meg  a  régi 
telekstruktúra  és  területhasználat  nyomait,  azonban  ma  ezeket  is  a  felhagyás,  illetve  a  beépítés 
veszélye  fenyegeti.  A  karakterterület  jellemző  és  nagyon  meghatározó  karakterjegye  a  feltáruló 
örökpanoráma a Sárrétre és a Balatonra. 
A  karakterterületet  Natura2000  különleges  természetmegőrzési  területe  és  az  országos  ökológiai 
hálózat  mag‐  és  pufferterületei  is  érintik  kis  kiterjedésben.  Itt  szintén  tilos  beépítésre  szánt 
területeket  kijelölni.  A  fennmaradó  területek  teljes  egésze  tájképvédelmi  szempontból  kiemelten 
kezelendő terület övezetébe tartozik és mint ilyen,  
C – síkvidéki, dominánsan közép‐ és nagytáblás szántóföldi művelés alatt álló terület 
A  település  területének déli  felét  uraló  terület  a Berhida és Vilonya közötti  7202‐es  jelű összekötő 
úttól délre fekvő területeket soroltuk. A táj itt már egyre inkább a Sárrétre jellemző karakterjegyeket 
mutatja: enyhe  lejtésű, kis  felszínmozgalmasságú, csatornák és  lecsapoló árkok által meghatározott 
képet  tár  fel elénk. A  területről a dél‐ és délkelet  felé szabad kilátást engedő  látképet nem zavarja 
épített  elem  –  kivételt  képeznek  ez  alól  természetesen  az  itt  is  elkerülhetetlen  középfeszültségű 
vezetékek. A tájképet meghatározza a Sukori‐hegy és a Bakony sziluettje. 
A területet teljes egészében közép‐ és nagytáblás szántóföldek uralják már évszázadok óta. A táblákat 
sajnos nem választják el mezővédő erdősávok, csupán a levezető árkok és a Séd‐malomárok mentén 
kialakult  ligetes  facsoportok  visznek  némi  változatosságot  és  természetességet  a  karakterterület 
tájképi  megjelenésébe.  Csak  két,  nagyobb  kiterjedésű  erdőfoltot  találni  a  területen:  az  egyik  a 
Berhidai Chlorochémia  lakótelep körüli véderdő, a másik a  fűzfői hulladékégető víztározója melletti 
kiserdő. 
D – völgyi jellegű, dominánsan nagytáblás szántóföldi művelés alatt álló terület 
Az előző tájkarakter területhez sok szempontból hasonló területegység, amit az erős völgyi helyzet és 
a monokultúrás,  tagolatlan, nagytáblás szántóföldek különböztetnek meg. A  település közigazgatási 
területének  Sóly  felőli  oldalán,  nyugat  felé  kiszélesedő,  lapos  völgyben  fekszik.  A  terület  határait 
élesen  kirajzolják  a  környező  védett  erdőségek.  Tájképi  szempontból  szintén  nagyon meghatározó 
elem  az  nagyfeszültségű  elektromos  vezetékek  látványa.  A  területegység  teljes  egésze  az  országos 
ökológiai hálózat pufferterülete által érintett, aminek következtében az OTrT értelmében beépítésre 
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szánt  terület  csak  abban  az  esetben  jelölhető  ki  rajta,  ha  az  a  szomszédos magterület  természeti 
értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 
 
Belterületi településrészek 
 

 
 
A  település  belterülete  funkcionálisan  nem,  csak  építészeti  szempontból  osztható  fel  különböző 
területekre,  mellyel  az  Épített  környezet  vizsgálata  c.  fejezet  foglalkozik.  E  szerint  a  belterület  az 
alábbi karakterterületekre bontható: 

- a történelmi településrész – halmazos területe  

- a történelmi településrész – utcás területe  

- az Újtelep és környezete  

- Új beépítésre szánt terület 

A falunak a lakóterületeken kívül nincsen valódi központja, intézményei is elszórtan helyezkednek el. 
Kialakult, vagy tervezett gazdasági központ sincsen. 
 

3.4. SZEGREGÁLT VAGY SZEGREGÁCIÓVAL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA, TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSA ÉS 
HELYZETELEMZÉSE (POTENCIÁLIS AKCIÓTERÜLETEK) 

 
A  településen  a  statisztikai  adatok  alapján  nem  található  Vilonyán  szegregált,  vagy  szegregációval 
veszélyeztetett terület. 
 


