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1. Preambulum 

Berhida város településfejlesztési koncepciója települési alapdokumentum. Hosszútávú fejlesztési döntés, amely 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. §. (1) bekezdésében foglal-
takkal összhangban "hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek 
keretében a területi adottságok és összefüggések figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, 
javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az 
intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására".  

A koncepció készítését megelőzte a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) kormányrendelet 5. § (2) bekezdése szerint elkészített megalapozó vizsgálat, amely magába 
foglalja az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 1.§-a szerinti örökségvé-
delmi hatástanulmány vizsgálati munkarészét is.  

Jelen dokumentum a felsorolt vizsgálati munkarészek alapján került kidolgozásra és az általános célkitűzéseken 
túl célként tűzte ki a fejlesztési irányok tömör és tiszta megfogalmazását. A koncepció három fő fejezetre tagoló-
dik:  

 meghatározza a város gazdasági, társadalmi, táji, természeti, épített környezetére, térségi szerepére 
vonatkozó jövőképet,  

 megfogalmazza a jövőkép eléréséhez szükséges átfogó és részcélokat, valamint  

 összefoglalja a további tervezési feladatok kiinduló adatait.  

2. Berhida jövőképe 

Berhida településfejlesztési koncepciója a 2030-ig terjedő időszakra kijelöli a város helyét a hazai és a térségi 
településhálózatban, bemutatja a város társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetének jövőbeni 
állapotát. A jövőkép nem a településen belül lezajló jelenlegi folyamatok előrevetítése, hanem egy új, egy másfaj-
ta gondolkodás, szemlélet eredményeként létrejövő állapot. 

A város jövőképe a helyi társadalmi és gazdasági szereplők aktív közreműködésével és bevonásával készült; 
értékek, érdekek, szándékok egymással harmonizáló egysége, ami találkozik az érdekeltek egyetértésével, von-
zó és motiváló erejű. Berhida jövőképe a város társadalmi, gazdasági és földrajzi adottságaira, lehetőségeire, 
valamint erőforrásaira (népesség, gazdaság, infrastruktúra, környezeti és egyéb értékei) épít, vonzó, megvalósít-
ható állapotot körvonalaz.  

A koncepció alapvető üzenete, hogy Berhida megteremti és biztosítja valamennyi polgárának jövőjét, másrészt 
valamennyi polgára bízik Berhida jövőjében annak érdekében, hogy kijelenthesse 

BERHIDA AZ ÖNTUDATOS ÉS NYITOTT VÁROS 

AZ ÖNTUDATOS VÁROS: 

Berhida az öntudatos kisváros, amely feltárja, őrzi és ápolja történelmi örökségét, erősíti a településrészek szel-
lemiségét és összetartozását, biztosítja az élhető környezet, a lakható kompakt város harmóniáját, a természet 
és a gazdaság fenntartható együttélését, tudást, munkát és felüdülést ad lakóinak, esélyt, felemelkedési lehető-
séget a rászorulóknak. 
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A NYITOTT VÁROS: 

Berhida a térségi, kistérségi alközpont, amely gazdasági tevékenységével fontos szerepet tölt be a foglalkoza-
tásban, aktív szerepet vállal az ellátó rendszerek kiépítésében és működtetésében, a kutatás-fejlesztési tevé-
kenység és az innováció térhódításában. Nyitott a térségi, hazai és határon túli társadalmi, valamint kulturális 
együttműködés fórumai számára, helye a közösségi szerveződéseknek. 

2.1 A településfejlesztési alapelvek rögzítése 

Berhida történelmi fejlődése sajátos karakterű településsé formálta várost, ahol jelenleg is tovább él a település-
részek identitása, emellett a 20. század robbanássszerű ipari fejlesztése által létrehozott városias szövet egy-
ségbe kovácsolta a település társadalmát. Az örökölt természeti környezet adottságai eltörpültek az iparosítás 
térhódítása mellett, a lakosság bizonytalan állapotban lebeg a falusias és a városias létformák határán. A tudat-
vesztés, a bizonytalan útkeresés állapotát megelőzve kerültek megfogalmazásra a település fejlesztésének aláb-
bi alapelvei: 

 Harmonikus település, fejlődés határok között 

 Természeti-, táji-, épített- és kulturális értékek feltárása, ápolása és védelme 

 Növekedés a település eltartó képességének függvényében 

 Területfejlesztés a rehabilitációs folyamatokkal egyensúlyban 

 Gazdasági potenciál és a versenyképesség növelése, innováció 

 Élhető környezet, kiegyensúlyozott társadalom 

 Identitástudat 

 Esélyegyenlőség, tudás alapú társadalom 

Az alapelvek elfogadását tükrözi a város 2030-ra vonatkozó gazdasági, társadalmi, táji és természeti, épített kör-
nyezetére, továbbá térségi szerepére vonatkozó jövőképe. 

2.2 Berhida gazdasági jövőképe 

Berhida gazdasága 2030-ban az alábbiakkal jellemezhető: 

 A városban működő ipari termelés meghatározóvá válik a térség és a kistérség gazdasági potenciáljá-
ban, kiemelkedő szerepet kapnak a termelő és a magas hozzáadott értékű (pl.: vegyipari, gépipari, in-
formatikai, logisztikai, energetikai, környezetipari) vállalkozások, vállalkozások a környezetvédelmi köve-
telmények szigorú érvényesítésével.. 

 A mezőgazdaság és élelmiszergazdaság hármas egysége megvalósul; a mezőgazdasági termelés 
hosszú távon is kiszámítható és az önfenntartást lehetővé tevő bevételeket biztosít a helyi gazdálkodók-
nak, az előállított termények, alapanyagok, esetleg házi termékek, piacra jutása kiszámítható lesz, a 
mezőgazdasági termékek mind nagyobb hányada lesz helyben feldolgozott félkész vagy kész termék. A 
helyi mezőgazdaságra építő feldolgozóipar kiteljesedésével térségi élelmiszer terméklánc alakul ki 

 A városban bejegyzett kis- és középvállalkozások működőképesek, hálózati és klaszter kapcsolataik 
stabilak, tőkeellátottságuk jó. 
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 A gazdasági társaságok eredményei hozzásegítik az önkormányzatot az önfenntartó település megvaló-
sításához. 

 A településen a gazdaságilag aktív lakosság aránya az országos átlagnál jobb, munkanélküliségi rátája 
az országos átlag alatti. 

 A lakosság életminősége javul „jó léte” biztosított. 

 A város térszerkezete tudatosan alakul.  

2.3 Berhida társadalmi jövőképe 

Berhida társadalma 2030-ban az alábbiakkal jellemezhető: 

 A város lakónépessége stagnál vagy kismértékben nő, az országos átlagnál magasabb a városban a 
születéskor várható élettartam és pozitív a város vándorlási egyenlege, lakosságvonzó képessége nő. 

 A fiatalok családalapítási hajlandósága az országos átlagnál jobb, mert biztosított jövőjük, egzisztenciá-
lis biztonságban élnek. 

 A Berhidán élő és az ide érkező fiatalok lehetőséget látnak tehetségük kibontakoztatására, boldogulásu-
kat a városban képzelik el; a korábban elköltözöttek szívesen térnek vissza a városba, mert biztosítva 
látják jövőjüket.  

 Berhida lakosságának egészségi állapota jó, testi és lelki kiegyensúlyozottságukat a közösségi élet, va-
lamint a rekreációs lehetőségek széles tárháza támogatja. Az egészségügyi ellátó rendszer magas 
színvonalú. 

 A településen élők jövedelmi viszonyai jók, az egy főre jutó SZJA eléri vagy meghaladja az országos át-
lagot. 

 Berhida nyitottan, befogadóan várja a településért tenni akaró, idetelepülő szakembereket, akik új szem-
léletet, friss gondolatokat hoznak a városba. 

 Berhida biztonságos város, az itt élők, ill. az ide érkezők személyi-, vagyon- és környezeti biztonsága az 
országos átlagnál jobb. 

2.4 Berhida táji- és természeti környezetre vonatkozó jövőképe 

Berhida táji és természeti állapota 2030-ban az alábbiakkal jellemezhető: 

 Megvalósul a táj, a természeti értékek és a stratégiai jelentőségű erőforrások védelme és fenntartható 
használata, javul a környezet minősége  

 A térszerkezet területfelhasználás változtatása olyan irányban változik, hogy egyúttal a klímavédelem 
követelményeit is szolgálja.  

 A zöldhálózati rendszer fejlesztésre kerül, a zöldhálózati rendszer kialakul.A zöldterületek kiterjedése 
nö, használati értékük nő, a zöldfelületek biológiai aktivitásértéke nő, megvalósul a fenntartható 
zöldterületgazdálkodás. 

 A korábbi környezetkárosítások felszámolásra kármentesítésre kerülnek, a tájrombolások rekultiválásra 
kerülnek. 
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2.5 Berhida épített környezetének jövőképe 

Berhida épített környezete 2030-ban az alábbiakkal jellemezhető: 

 A fenntartható fejlődés cél- és eszközrendszere mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a harmonikus épí-
tett környezet ideológiája, fejlődés határok között. 

 Megvalósul a történelmi településrészek kompakt rehabilitációja, a szakszerűtlen és spontán átalakítá-
sok az építéskori értékek tiszteletben tartásával és rekonstrukciójával, a kortárs építészet eszközrend-
szerét nem mellőzve folyamatosan szűnnek meg. 

 A települési közszolgáltatások infrastruktúrája, épületállománya kiépült és fejleszthető. 

 A közösségi lét fórumai (közterek, épületek, egyházi létesítmények) biztosítottak és fenntartásuk megol-
dott. 

 Berhida lakossága egészséges, egészségügyi határérték alatti, por- és zajmentes környezetben él.  

 A település épített környezete közművesített, tiszta, rendezett és környezetbarát.  

 Az alacsony intenzitású (zöldfelületi, vízközeli, kiskerti) területek létesítményei harmonikusan élnek 
együtt a táji környezettel. 

 A város ingatlanpiaci kínálata rugalmasan követi az igényeket, a lakóterületek élhetőek és fenntartásuk 
biztosított. 

 A közszolgáltatások mindenki számára elérhetőek, biztonságosak, magas színvonalúak. 

 A város közlekedési kapcsolatai, közúthálózata kiépített, folyamatosan fenntartható és üzemeltethető. 

 A gazdasági területek intenzíven hasznosítottak, a szennyezett barnamezős területek folyamatosan 
megszűnnek. A városrészek és vállalkozói zónák közlekedési kapcsolatai jók.  

 A közösségi közlekedés magas színvonalú, fenntartható és mindenki számára elérhető. 

2.6 Berhida térségi, kistérségi szerepének jövőképe 

 Berhida fejlesztési elképzeléseit a kistérség fejlesztési elképzeléseivel összhangban alakítja.  

 Berhida a térség gazdasági és kulturális életének aktív, meghatározó jelentőségű szereplője. 

 A város turisztikai potenciálja és lehetőségei a térségi, kistérségi programokba integrálva fejlődnek. 
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3. A koncepció célrendszere 

A Veszprém Megyei Közgyűlés 62/2013 (XII.19.) számú határozatával fogadta el a Veszprém Megyei Területfej-
lesztési Koncepciót. A koncepció Veszprém megye fejlesztésének 2020-ig tartó átfogó céljait az alábbiakban 
határozta meg: 

1. Gazdasági növekedés, a térségi potenciálokra építő, a versenyképességet fokozó gazdaságfejlesztés 

2. A lakosság életminősége javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése 

3. A térszerkezet tudatos alakítása, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, a várostérségek össze-
hangolt fejlesztése 

A megyei koncepcióban Várpalota várostérségére ( ideértve Berhida közigazgatási területét is) megfogalmazott 
fejlesztési célokat Berhida településfejlesztési koncepciója figyelembe vette. A megyei területfejlesztési koncep-
ció átfogó céljaihoz igazodva Berhida jövőképe az alábbi hat települési átfogó célt határozza meg: 

 Önfenntartó gazdaság, önfenntartó társadalom 
 Öntudatos település lokálpatrióta szellemiséggel 
 Kultúra, művelődés és folyamatos tanulás lehetősége mindenkinek 
 Élettér, élhető környezet, lakható otthon, lakható város 
 Gondoskodó település  
 Térségi együttműködés és integráció 

A megyei és a települési átfogó fejlesztési célok kapcsolatrendszere az alábbi ábrával jellemezhető: 
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A térszerkezet tudatos alakítá-
sa, versenyképességet segítő 

szerkezetfejlesztés, a várostér-
ségek összehangolt fejlesztése 

 

A lakosság életminősége 
javítása, „jól léte” biztosítása, 

a társadalom fejlesztése 
 

Gazdasági növekedés, 
a térségi potenciálokra építő, 
a versenyképességet fokozó 

gazdaságfejlesztés 
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Az ábra a jövőkép, az azok megvalósítását szolgáló célok és alapelvek kapcsolatát mutatja be. 

        

 

  

ALAPELVEK 
Harmonikus település, fejlődés határok között 

Természeti-, táji-, épített- és kulturális értékek feltárása, ápolása és 
védelme 

Növekedés a település eltartó képességének függvényében 

Területfejlesztés a rehabilitációs folyamatokkal egyensúlyban 

Gazdasági potenciál és a versenyképesség növelése, innováció 

Élhető környezet, kiegyensúlyozott társadalom 

Identitástudat 

ÁTFOGÓ CÉLOK 
Önfenntartó gazdaság, önfenntartó 

társadalom 

Öntudatos település lokálpatrióta szel-
lemiséggel 

Kultúra, művelődés és folyamatos 
tanulás lehetősége mindenkinek 

Élettér, élhető környezet, lakható ott-
hon, lakható város 

Gondoskodó település 

Térségi együttműködés és integráció  

 

JÖVŐKÉP 
Az öntudatos város 

A nyitott város 
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3.1 A település átfogó fejlesztését szolgáló célok és részcélok meghatározása 

A jövőképben megfogalmazott fejlesztési irányok elérése érdekében kerültek megfogalmazásra azok a 10 évet 
meghaladó időtávra érvényes általános és komplex hosszútávú célkitűzések, amelyek alapját képezik a közép-, 
illetve rövidtávú célok kijelölésének. 

Berhida településfejlesztési koncepciója a hat átfogó célon belül különböző részcélokat fogalmaz meg. A részcé-
lok az átfogó célokkal harmonizálnak, azok megvalósítását segítik. 

3.1.1 Önfenntartó gazdaság, önfenntartó társadalom 

Berhida történelme során a hagyományos falusi mezőgazdasági termelő tevékenységtől kezdve az intenzív na-
gyipari termelésig különféle volumenű és jellegű termelő tevékenységet folytatott. A település gazdasági potenci-
álja, termelő ereje alapjaiban határozza meg a fejlődés lehetőségeit. A település célja megtartani, fejleszteni és 
gyarapítani minden olyan termelő tevékenységet, amely elegendő jövedelmet teremt a fenntartható fejlődés szá-
mára. Minimális cél a fenntarthatóság elérése, a gazdaság szereplőinek olyan szintű termelési lehetőségekhez 
juttatása, amely forrásai fedezni képesek a település működési szükségleteit és ezen túl hozzájárulnak a társada-
lom anyagai és szellemi gyarapodásához, biztosítják a szociális, egészségügyi ellátás feltételeit. Nem cél az 
olyan fejlődés, amely a pillanatnyi piaci igényekhez igazodva alapjaiban változtatná meg a település gazdaságá-
ról már kialakult képet sem nagyságrendjében, sem tevékenységében, majd hátrahagyva infrastruktúráját felborí-
tani képes a társadalom egyensúlyát. Emellett teljes nyitottsággal és befogadókészséggel áll a település az inno-
vációs folyamatok előtt. Berhida elkötelezett híve és helye a gazdasági termelésnek, a versenyképesség növelé-
sének mind az ipar mind a mezőgazdaság tekintetében. A város célja, hogy a jövedelmek minél nagyobb arány-
ban helyben teremtődjenek meg és többségében helyben kerüljenek felhasználásra. 

RÉSZCÉLOK: 

3.1.1.1 Barnamezős gazdasági területek rehabilitációja, fejlesztése 
3.1.1.2 Új beépítésre szánt fejlesztési területek kijelölése 
3.1.1.3 Már működő stratégiai jelentőségű iparágak (pl.: vegyipari, logisztikai, energetikai, környezetipari) 

mellé új, kreatív iparágak, továbbá nemzetközi és hazai szolgáltató központok le-telepítése  
3.1.1.4 Szakképzés, gyakorlati képzés, szakmai átképzés támogatása  
3.1.1.5 Kis- és középvállalkozások beszállítói akkreditáltságának támogatása  
3.1.1.6 Inkubátorház, inkubátor tevékenység kezdő vállalkozásoknak (könyvelés, szaktanácsadás) 
3.1.1.7 Vonzó befektetői környezet kialakítása  
3.1.1.8 Mezőgazdasági profil- és termékváltás támogatása 
3.1.1.9 Helyi termelői értékesítési rendszer, termelői piacok kiépítésének támogatása 
3.1.1.10 Tudásgazdaság megteremtése, ill. megerősítése.  
 

3.1.2 Öntudatos település lokálpatrióta szellemiséggel 

Berhida, Peremarton és Kiskovácsi öröksége a középkortól kezdve meghatározza az itt élők hovatartozását mind 
lakóhelyi, mind kulturális, vallási kötödésüket tekintve. A folyamatban bizonyos szakadást hozott a gyártelep 
megépítése, viszont meglepő, hogy az ide költözők erős összetartása újabb sejtet, újabb közösséget hozott létre, 
amely mára meghatározóvá vált a település életében. Berhidára a társadalmi mobilitás nem jellemző, a lokálpat-
rióta szellemiség gyökerei szinte minden településrészben megtalálhatók. Ennek ismeretében erősíteni kívánja a 
település a településrészek öntudatának és közösségeinek erősödését, amelyek egymásra utaltságukkal egyben 
erősítik Berhida város identitásának egységét is. Fel kell tárni a történelmi, kulturális, természeti és épített örök-
ség még rejtett vagy elhanyagolt elemeit, értékeit és lehetőséget kell biztosítani a településen élőknek, hogy 
ezeket az értékeket elérjék, ápolják az értéket a településen kívül képviseljék vagy népszerűsítsék. 



BERHIDA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ÉS KONCEPCIÓ  TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 11 

 

Pápai Építész Stúdió Kft. 8500 Pápa, Eötvös u. 24. http://www.papaiepitesz.hu/ tel/fax: +36 89 311131 mobil: +36 30 2763433  Email: info@papaiepitesz.hu 

RÉSZCÉLOK: 

3.1.2.1 Helytörténeti, régészeti, kulturális értékek feltárásának támogatása 
3.1.2.2 Az épített örökség értékeinek felmérése, védelmének és megújításának támogatása 
3.1.2.3 Hagyományőrző néprajzi csoportok, együttesek tevékenységének támogatása 
3.1.2.4 Egyházi közösségek és programok támogatása 
3.1.2.5 Közösségi helyek fejlesztésének támogatása (kávéház- és kocsmaprogram, ifjúsági klub) 
 
 
3.1.3 Kultúra, művelődés és folyamatos tanulás lehetősége mindenkinek 

Berhida települési öntudatának erősödéséhez a település fizikai erején túl a szellemi tőke, a humán infrastruktúra 
folyamatos fejlődését, fejlesztését el kell tudni érni. Cél a művelt, képzett és tanult társadalom. Érettségi vagy 
szakma minden fiatalnak. Biztosítani kell a tanulás lehetőségét a lecsúszott vagy szegregált társadalmi rétegek-
ben éppúgy mint a családi vagy szociális problémákkal küzdő fiatalok esetében. Meg kell találni a gazdasági 
profilváltás miatt szükséges felnőtt átképzési lehetőségeket, helyet kell adni az idősek tanulási, művelődési igé-
nyeinek. A nemzetiségi, vallási vagy egyéb közösségek, fórumok tevékenységét támogatni, erősíteni kell. Az 
ezekhez szükséges infrastruktúrát a település eltartó képességének függvényében rehabilitálni, illetve fejleszteni 
szükséges.  

RÉSZCÉLOK: 

3.1.3.1 Nemzetiségi csoportok tevékenységének támogatása 
3.1.3.2 Önképzőkörök tevékenységének támogatása 
3.1.3.3 Ösztöndíjrendszer kidolgozása a hátrányos helyzetű fiatalok oktatásának támogatására 
3.1.3.4 Felnőttképzés, átképzés támogatása 
3.1.3.5 Informatikai képzés minden korosztálynak 
3.1.3.6 Iskolai napköziotthonos foglalkozások, szakkörök támogatása 
3.1.3.7 Óvodai ellátás támogatása a hátrányos helyzetűek számára 
3.1.3.8 Nyelvtanulás támogatása 
3.1.3.9 Idegen nyelvű óvodai, iskolai ellátás fejlesztése 
3.1.3.10 Vállalkozási ismeretek oktatása 
3.1.3.11 Emelt szintű egész éves közmunka programok  
 
 
3.1.4 Élettér, élhető környezet, lakható otthon, lakható város 

Erősíteni szükséges a település megtartó erejét. El kell érni, hogy a képzett munkaerő a településen belül marad-
jon. Ehhez többek között egészséges környezetet kell biztosítani az itt élők számára.  
Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójával összhangban Berhida Város településfejlestési koncepciója is 
csak olyan fejlesztéseket, területfelhasználás-változásokat támogat, amelyek nem eredményezik a táji-, termé-
szeti potenciálok helyreállíthatatlan károsítását, a tájkép harmóniájának sérülését a biológiai sokszínűség elsze-
gényesedését, továbbá egyúttal a klímavédelem követelményeit is szolgálják. 
Berdida az elérhető legjobb technológiákat alkalmazó, környezeti károsodást nem okozó tevékenységek folytatá-
sát támogatja. 
A tájjelleg védelme miatt fontos a Natura 2000 területek, a nemzeti ökológiai hálózat területeinek, az egyedi tájér-
tékek megőrzése. 
Zöldhálózati rendszer folyamatosságának biztosítása érdekében cél a zöldhálózati rendszer fejlesztése, újabb 
zöldterületek létesítése, a meglevő zöldterületek, zöldfelületek biológiai aktivitásának és használati értékének 
növelése, továbbá a fenntartható zöldfelületgazdálkodás megteremtése. 
Kiemelkedő értékű természeti erőforrást képvisel a térség karsztvíz kincse, annak kihasználása a térség lakos-
sága egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása érdekében. 
A vízfolyásokat kísérő fás bokros vegetáció védelmének vízminőségvédelmi, tájképi és klímavédelmi jelentősége 
is van. 
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Berhida termőföldjeinek jelentős hányada kiváló termőhelyi adottságú. E területeken cél a racionális földhasz-
nálat kialakítása, a hatékony és eredményes szántóföldi gazdálkodás feltételeinek megteremtése. Kiváló 
termőhelyi adottságú területek településfejlesztési célokra való igénybevételét el kell kerülni. 
Berhida környezeti minősége szempontjából kiemelt fontosságú, hogy a korábbi környezetkárosítások felszámo-
lásának, kármentesítésének folytatódjon, a roncsolt területek rekultiválásra kerüljenek. 
Ki kell dolgozni az amortizálódó területek (pl. gazdasági és lakóterületek) megújulásának módszerét, iparfejlesz-
tési és lakáspolitikát. 
Biztosítani kell a rekreációs, szabadidős és sport tevékenységek feltételrendszerét.   
A települési infrastruktúra hálózatot a kompakt város elveit szem előtt tartva fejleszteni és fenntartani szükséges. 
A hiányzó elemeket ki kell építeni.  
Erősíteni kell a magántulajdonnal kapcsolatos felelősségtudatot, minimálisra kell csökkenteni az önkormányzat 
szerepét a magántulajdon fenntartásával kapcsolatban. Bővíteni kell a helyi közszolgáltatások körét lehetőséget 
adva többek között a minőségi kereskedelmi szolgáltatások fejlődésének. Törekedni kell a korszerű energiagaz-
dálkodásra, támogatni kell a megújuló energiák használatához kapcsolódó fejlesztéseket. 
A környezeti célok elérése érdekében kiemelt fontosságú, hogy a lakosság környezettudatossága növekedjék. 

RÉSZCÉLOK: 

3.1.4.1 Települési közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
3.1.4.2 Közműhálózatok fejlesztése 
3.1.4.3 Közösségi közlekedés hálózatának fejlesztése 
3.1.4.4 Kerékpáros közlekedés és közlekedési hálózat fejlesztése 
3.1.4.5 Vasúti infrastruktúra rehabilitációja 
3.1.4.6 Rehabilitációs lakáspolitika kidolgozása 
3.1.4.7 Védett épített örökség komplex megújításának támogatása 
3.1.4.8 Városközpont közterületeinek rehabilitációja, közösségi köztéri funkciók fejlesztése 
3.1.4.9 Kereskedelmi szolgáltatások körének bővítése, bevásárlóközpont, kisbolthálózat fejlesztése 
3.1.4.10 Lakóépületek, középületek energetikai megújítása, megújuló energiák használatának támogatása 
3.1.4.11 A Séd-völgy és a Malom-árok tájrehabilitációja, vízrendezése 
3.1.4.12 A város turisztikai szolgáltatásainak, szálláshelyeinek bővítése 
3.1.4.13 Sport, szabadidős, rekreációs területek, létesítmények fejlesztése 
3.1.4.14 Rehabilitációs program kidolgozása a lakótelepi közterületek hossztávú fenntartására és üzemelteté-

sére 
3.1.4.15 Parkolási, gépjármű elhelyezési gondok megoldása a lakótelepeken 
3.1.4.16 Az ipari tevékenységek környezetbiztonságának fokozása és annak ellenőrzése 
3.1.4.17 Zöldterületek növelése, hálózatosodásának elősegítése 
3.1.4.18 A karsztvízbázis hosszú távú megvédése és hasznosítása az egészséges ívóvíz biztosítása érdeké-

ben 
3.1.4.19 Termőhelyi viszonyoknak megfelelő gazdálkodás támogatása, a parlag területek csökkentése 
3.1.4.20 Jó termőhelyi adottságű területeken az energia növények termesztésének elkerülése 
3.1.4.21 Az üzemi gazdálkodásra kevéssé alkalmas birtok méretű területeken a kiegészítő, háztáji gazdálkodás 

feltételeinek javítása, az egykori zártkerti területek megújítási programjának kidolgozása 
3.1.4.22 Aktív tájképvédelem, a természetvédelemre, táji adottságokra épülő gazdálkodási módok kialakítása, 

fejlesztése 
3.1.4.23 Nemzeti ökológiai hálózat részét képező területekre vonatkozó védelmi előírások érvényesítése a 

fejlesztési területek kijelölése során 
3.1.4.24 Löszvölgyek (Natura 2000 területek) védelme, bemutatása ökológiai állapotának, természeti értékei-

nek megőrzése 
3.1.4.25 Szelektív hulladékkezelő rendszer és szolgáltatások fejlesztése, az illegális hulladéklerakók felszámo-

lása  
3.1.4.26 Környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése 
3.1.4.27 Növekvő közbiztonság 
  



BERHIDA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ÉS KONCEPCIÓ  TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 13 

 

Pápai Építész Stúdió Kft. 8500 Pápa, Eötvös u. 24. http://www.papaiepitesz.hu/ tel/fax: +36 89 311131 mobil: +36 30 2763433  Email: info@papaiepitesz.hu 

 
3.1.5 Gondoskodó település 

Fejleszteni szükséges az egészségügyi és szociális ellátó rendszert. El kell kerülni, hogy bárki a városban ellátat-
lan legyen, magára maradjon. Az ehhez szükséges információs rendszereket és infrastruktúrát, személyi feltéte-
leket biztosítani kell. Lehetőség szerint a gazdasági szektor önkormányzati bevételeiből, valamint a kiegészítő 
állami és uniós támogatási rendszerekből meg kell teremteni a fejlesztések forrásait. 

RÉSZCÉLOK: 

3.1.5.1 Egészségház kialakítása, a településrészek egészségügyi ellátó intézményrendszerének fejlesztése 
3.1.5.2 A közétkeztetés személyi és infrastrukturális feltételeinek javítása 
3.1.5.3 Akadálymentes intézményrendszer és közlekedési lehetőségek biztosítása 
3.1.5.4 Időskori ellátó rendszer és intézmények fejlesztése, bővítése 
3.1.5.5 A lakosság egészségtudatosságának fejlesztése  
 
 
3.1.6 Térségi együttműködés és integráció  

Berhida a kistérségben partnerségi viszonyban, a kistérségi munkamegosztást szem előtt tartva kívánja kapcso-
latait fejleszteni a kistérség többi településével. Ki kívánja venni részét a szociális és egészségügyi ellátás, az 
oktatás intézményrendszerének  biztosításában, szükség esetén kiépítésében és működtetésében. 

A régiós és kistérségi célokat elfogadva helyet kíván adni az innovációs tevékenységeknek. Potenciális tere a 
kistérségi munkahelyteremtésnek és foglalkoztatásnak. Támogatja a közlekedési infrastruktúra, az energiaellá-
tás, vízellátás, vízrendezés és a közösségi közlekedés kistérségi fejlesztési irányait.  

RÉSZCÉLOK: 

3.1.6.1 Kistérségi intézményfenntartó hálózat fejlesztése 
3.1.6.2 Közös kistérségi képzési programok megvalósítása 
3.1.6.3 Térségi közlekedési infrastruktúra hálózat fejlesztése 
3.1.6.4 Térségi, kistérségi turisztikai programcsomagok kidolgozása, megvalósítása és működtetése 
3.1.6.5 Gazdasági együttműködési megállapodások, vállalkozások támogatása 
3.1.6.6 Innovációs együttműködés 
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3.2 Részcélok és a beavatkozások területi egységeinek meghatározása 

A koncepció a történelmi fejlődést, a kialakult hagyományokat és a települési identitás erősítését figyelembe véve 
11 településrészt határol le.  

1. Berhida-Ófalu 
Területe megegyezik a történelmi Berhida település területével, az Árpád-kori templom és a református 
templom körüli településmag szomszédságában fejlődő területek alkotják. Mind az épített örökség mind 
a településszerkezet magában hordozza a történelmi kontinuitást.  
 

2. Peremarton-Ófalu 
Területe megegyezik a történelmi Peremarton település területével, a plébániatemplom körüli település-
mag szomszédságában fejlődő területek alkotják. Mind az épített örökség mind a településszerkezet 
magában hordozza a történelmi kontinuitást.  
 

3. Berhida-Kertváros 
Tipikus kertvárosias beépítésű terület, amely jellemzően a '60-as évek szocialista lakásépítési hulláma 
következtében indul fejlődésnek. 
 

4. Peremarton-Kertváros 
Tipikus kertvárosias beépítésű terület, amely jellemzően a '60-as évek szocialista lakásépítési hulláma 
következtében indul fejlődésnek. 
 

5. Kiskovácsi 
Területe megegyezik a történelmi Kiskovácsi település területével, a templom körüli településmag szom-
szédságában fejlődő területek alkotják. Mind az épített örökség mind a településszerkezet magában 
hordozza a történelmi kontinuitást.  
 

6. Peremarton-Gyártelep 
A településrész kiépítése az Ipari Robbanóanyaggyár megalapítását (1922) követően indult meg. A gyár 
fejlődésével egy időben a népesség száma is jelentősen megnőtt. Így épület fel több ütemben a lakóte-
lep általános iskolával, óvodával, orvosi rendelővel. 
 

7. Peremarton Ipari Park 
A korábbi Ipari Robbanóanyaggyár, Peremartoni Vegyipari Vállalat területe. Jól lehatárolható ipari fej-
lesztésre alkalmas terület, amely az ipari park címet is megszerezte. 
 

8. Somló 
Tipikus szőlőhegy pinceépületekkel. Területének lehatárolása a térképi nyilvántartásokon jól követhető. 
 

9. Öreghegy 
Tipikus szőlőhegy pinceépületekkel. Területének lehatárolása a térképi nyilvántartásokon jól követhető. 
 

10. Karakó 
Tipikus szőlőhegy pinceépületekkel. Területének lehatárolása a térképi nyilvántartásokon jól követhető. 
 

11. Sédmellék 
Összefüggő zöldfelületi rendszer a Séd-patak és a Malom-árok vízfolyásaival szegélyezve. Malmai ré-
vén egykoron meghatározó a település gazdasága szempontjából, ma potenciális szabadidős terület. 
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Berhida településrészeinek lehatárolása 
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3.2.1 A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata 

A koncepció célrendszere c. 3. fejezet a jövőkép, az azok megvalósítását szolgáló célok és alapelvek kapcsolatát 
bemutató ábrával indul. Az ábra kapcsolatrendszerén belüli 6 átfogó célhoz kapcsolódnak a 3.1 fejezetben felso-
rolt  specifikus célok, azok az átfogó célból levezetett középtávú célkitűzések, melyek együttes és összehangolt 
elérése biztosítja az átfogó cél érvényesülését. Ezek a részcélok/specifikus célok az átfogó célnál kevésbé komp-
lexek, csak egy-egy szakterületet ölelnek fel. 
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3.2.2 A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 

A 11 településrészen belül az egykori zártkertek területét (Somló, Öreghegy, Karakó) egy fejlesztési területként 
kezeli a koncepció. 

1. Berhida-Ófalu városrész fejlesztési céljai 
A városközpont történelmi struktúrájából eredően konfliktusforrás. Ezen a területen kapcsolódik össze a törté-
nelmi Berhida és Peremarton területe. A kapcsolódási pont tradicionális kereskedelmi- és vásárterület, melyből 
kiindulva a település egyéb részein megszokott lakóházas telekstruktúra átvált nagy terek halmazává. Ezek a 
terek több évszázadig jellemzően beépítetlenek, majd a háborút követően elsődlegesen a városiasodó Berhida 
számára intézményterületként, illetve fejlesztési területként szolgál. A földrengésben elpusztult csecsemőotthon 
területe felszabadult, így a terület mint potenciális akcióterület évek óta célpontja különféle fejlesztési lehetősé-
geknek.  

Az Árpád-kori templom és műemléki környezetének, valamint az egykori csecsemőotthon területének egységes 
program szerinti rehabilitációját kell megoldani. Kiemelt fejlesztési cél többfunkciós városi köztér létrehozása, 
amely időszakosan parkolóként üzemel, egyes rendezvényeken pedig rugalmasan tud a programokhoz idomulni. 
Ki kell dolgozni a templom körüli forgalomcsillapítás kérdését, osztott közösségi térstruktúra (shared space) létre-
hozását. A térrekonstrukcióval egyidejűleg rendezni kell a közösségi közlekedés megálló és parkoló felületeit. 
 
A történelmi beépítést és telekrendszert őrző tömbök rehabilitációjára programot, támogatási rendszert kell kidol-
gozni, figyelembe véve a megváltozott lakhatási lehetőségeket és igényeket, a megváltozott kereskedelmi struk-
túrát. 
 
A városi szinten átgondolt intézményrendszer hiányzó létesítményeinek potenciális helye a városközpont, azon-
ban tartózkodni kell a terület túlépítésétől, a még mindig meghatározóan falusias karaktertől határozottan eltérő 
léptékű beépítésektől. 
 
Mértéktartó térrekonstrukciót kell végrehajtani a Kálvin téri református templom környezetében, valamint a Kos-
suth Lajos utca, Rákóczi Ferenc utca csomópontjában, valamint a Hunyadi téri közterületeken. Meg kell oldani a 
kultúrház és könyvtár és a Makovecz-vendéglő környezetének rendezését, beleértve az épületek megújítását is. 
 
2. Peremarton-Ófalu városrész fejlesztési céljai 
A településrész az egykori Peremarton falu területével egyezik meg. Történelmi magját a Hősök tere, Szabadság 
tér körüli többnyire lakóterületek alkotják. A településrész központjában a 18. században épült Szent László 
templom áll, a környezetében lévő telkek és épületek még őrzik a középkori telekstruktúrát és beépítést.  

Kiemelt cél a terület értékmentő rehabilitációja, az épületállomány megújítása és korszerű fejlesztése, lakáste-
remtési program kidolgozása támogatási rendszerekkel együtt. A területet a fiatal családok számára vonzóvá kell 
tenni. 

A Hősök tere térrekonstrukcióját úgy kell megvalósítani, hogy a tér a városi lakosság egyik szabadidős célterüle-
tévé, pihenő területévé váljon megtartva a terület sajátos falusias karakterét.  

A terület beépítéséhez, igazítható települési szolgáltatások (kereskedelem, vendéglátás, egészségügyi alapellá-
tás) számára a feltételeket biztosítani kell. 

3. Berhida-Kertváros városrész fejlesztési céljai 
A Hunyadi tértől a Vasút utcáig tartó területek a város központi sportolási funkciói számára tartandók fenn. A 
szabadtéri sportpályák mellett a városi sportcsarnok is a területen belül kaphat helyet. A területen halad át a 
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Dankó Pista utca - Diófa utca vonalán a település belső területeit tehermentesítő útvonal. A közlekedési útvonal 
fejlesztésével párhuzamosan a szomszédos területek környezeti hatások elleni védelmét, a szomszédos lakóte-
rületek megújulását biztosítani kell. A vasútállomás környezetében kialakult gazdasági tevékenységek működését 
zavartalanná kell tenni. A vasútállomás újraélesztését vagy esetleges funkcióváltását meg kell oldani. Meg kell 
vizsgálni nagyobb alapterületű kereskedelmi egység, bevásárlóközpont elhelyezésének lehetőségét. 

4. Peremarton-Kertváros városrész fejlesztési céljai 
Az Erkel Ferenc utcával szomszédos gazdasági területek fejlesztése a kis- és középvállalkozások számára ideá-
lis környezetet biztosít. A terület infrastrukturális ellátásának kiépítését az igényeknek megfelelően meg kell olda-
ni. Központi parkolóterületet kell létrehozni a 3,5 t-át meghaladó tömegű gépjárművek számára. 

A település belső területeit tehermentesítő útvonal nyomvonalát és csomópontjait ki kell építeni. Meg kell vizsgál-
ni nagyobb alapterületű kereskedelmi egység, bevásárlóközpont elhelyezésének lehetőségét. 

A temető területének részletes rendezésére ütemezhető fejlesztési programot kell kidolgozni, figyelembe véve a 
parkolási igények biztosítását. A temető számára hosszútávú bővítési lehetőségről kell gondoskodni. 

Meg kell vizsgálni az Idősek Otthona fejlesztési igényeit, melynek függvényében dönteni kell a szomszédos be-
építetlen területek közcélú vagy lakáscélú, esetleg garázscélú hasznosításáról. A fejlesztéshez szükséges infra-
struktúrát ki kell építeni. 

5. Kiskovácsi városrész fejlesztési céljai 
A református templom környékén ki kell alakítani a települési alközpont közösségi, intézményi hátterét. Közössé-
gi ház, faluház létesítésére programot kell kidolgozni. A református egyházzal együttműködve meg kell oldani a 
templom felújítását, megelőzve az épület pusztulását. 

A településrészt elkerülő főút kiépítését meg kell kezdeni. Fejleszteni kell a település és a városközpont közötti 
közösségi és kerékpáros közlekedés rendszerét, az ehhez szükséges műszaki létesítményeket ki kell építeni.  

Rehabilitációs programot kell kidolgozni a településrész lakóterületein élők lakhatási és életkörülményeinek javí-
tására, az épületállomány megújítására.  

Kiskovácsi pusztán a gazdasági és lakó tevékenység egészséges együttélését a fejlődés biztosításával párhu-
zamosan meg kell oldani. 

6. Peremarton-Gyártelep városrész fejlesztési céljai 
A lakótelep a hétköznapokban Peremarton név alatt önálló életet él még ma is annak ellenére, hogy a gyárhoz 
való viszonya már jelentősen megváltozott. A településrészi részönkormányzat (Berhida Város 
Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzata) fogja össze a települési alközpont fejlesztési programjait, 
melynek egyik központi eleme a települési alközpont rehabilitációja, minőségi megújítása. Ebbe bele kell érteni a 
kulturális, egészségügyi, szociális rendszereken túl a kereskedelmi és szabadidős szolgáltatások körének szinten 
tartását, illetve bővítését. 

A lakótelep építésekor még nem számoltak a mai kor felgyorsult motorizációs folyamataival. Az épületek megépí-
tésekor csak a lakhatás feltételeinek megteremtése volt az elsődleges. A gépkocsi elhelyezésről nem vagy csak 
minimális szinten gondoskodtak. Később a fokozatosan jelentkező gépkocsi elhelyezési igényt garázstelepek 
létrehozásával próbálták kielégíteni. A megépített garázsok amellett, hogy megjelenésük városképileg egyáltalán 
nem előnyös, még általánosan rossz műszaki állapotban is vannak. A problémát fokozza, hogy gépkocsi elhelye-
zési, garázsépítési szándék ma is folyamatosan jelentkezik. Fejlesztési programot kell kidolgozni a lakótelep 
teljes területén belül a gépkocsik elhelyezésére, a garázstelepek megújítására (pl. korszerű parkolási létesítmé-
nyek: parkolóház, parkolólemez stb.). 
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Peremarton-Gyártelepen a Kiserdő és az ipari terület között húzódó, földrengésben elpusztult terület, egykori 
garázssor területe is megújulásra vár. Ugyanígy ki kell dolgozni a Kiserdő szabadidős, rekreációs célú hasznosí-
tási programját. A területre tervezett sportközpontban elsősorban különféle gördülősportok (bmx, slide-cross), 
streetball kapnak helyet. A terület határai a későbbiekben kiegészülnek a főút benzinkúttal szemközti oldalán 
található parkolóterülettel. 

7. Peremarton Ipari Park városrész fejlesztési céljai 
A rendszerváltást követően a '90-es években az egykori gyár területén belül átalakult a tulajdonosi szerkezet és 
az új tulajdonosok szembesültek a gyártelep műszaki, környezeti állapotával. A kármentesítés lezárult, ugyanak-
kor az ingatlanok, épületek és közművek utak állapota jelentős fejlesztéseket igényel a szükséges energiakapaci-
tások, kapcsolatok, elérési lehetőségek biztosítása érdekében. A Peremarton Ipari Park cím elnyerése is jelzi, 
hogy a terület újjáéledése megindult, sőt ezt jól tükrözik a területen belül szép számmal megvalósuló telephely 
fejlesztések, épület bővítések vagy új csarnok építések. A területfelhasználási egységen belül még jelentős tarta-
lék területek állnak rendelkezésre. 

Az Ipari Park potenciálisan a település legkiterjedtebb és gazdaságilag legerősebb termelő bázisa, amely kistér-
ségi szinten is meghatározó szerepet tud betölteni a foglalkoztatás terén. Az Ipari Parkot üzemeltető gazdasági 
társaság és az önkormányzat koordinálni képes az innovációs folyamatokat, technológiai váltásokat, a szakkép-
zési, emberi erőforrás gazdálkodási folyamatokat. 

A terület átfogó új szabályozásával mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy a fejlesztések építésjogi háttere 
biztosított legyen. Ezzel a szabályozással összhangban el kell indítani az építési telkek határainak rendezését, az 
infrastruktúra hálózat korszerűsítését. Meg kell teremteni új termelő tevékenységek letelepedésének jogi és mű-
szaki feltételeit. 

A terület környezeti terhelései jelentősek ezért törekedni kell az alkalmazott technológiák korszerűsítésére, a még 
előforduló környezeti és vizuális károk felszámolására. Meg kell vizsgálni az energiatudatos és innovatív techno-
lógiák meghonosítását, energiatakarékos műszaki megoldások alkalmazását. 

A kezdő vállalkozások, kisbeszállítók számára inkubátorház, támogató szolgáltatások kiépítése szükséges. 

8. Somló-Öreghegy-Karakó fejlesztési céljai 
Az egykori zártkerti területeken a gazdálkodási formák megújításával a fiatalok számára vonzóvá kell tenni a 
tradicionális tevékenységeket olyan módon, hogy az épített környezet és a táji értékek harmonikusan tudjanak 
egymás mellett élni. El kel érni az épített környezet minőségi javulását. A terület működéséhez szükséges közle-
kedési és közmű infrastruktúrát ki kell építeni. 

Az egykori homokbánya területének rekultiválás utáni hasznosítását meg kell oldani szabadidős, extrém sporto-
lási létesítmények céljára. 

9. Sédmellék fejlesztési céljai 
A terület az egykori malmok révén az épített környezet szerves részének számított. Ma már csak jellemzően a 
zöldfelületi és vizes értékei hangsúlyosak. A történelmi lakóterületek és az Öreghegy, Somló találkozási vonalá-
nak összehangolt rehabilitációja mind tájérték, mind az épített értékek szempontjából elengedhetetlen. A komplex 
megújítást segíti elő az egykori zártkertek és a Malom-csatornától a kertekig húzódó mezőgazdasági területek 
hasznosítása mezőgazdasági szakképzés, gazdaképzés, szociális kertgazdálkodás, kistermelői gazdaságok 
céljára. Emellett a település turisztikai kínálatát erősíti a két vízfolyás közötti sziget bekapcsolása a kerékpáros 
túraútvonalakba találkozópont, szervizpont kiépítésével, kiszolgáló létesítmények, épületek megvalósításával. 

A település belső területeit tehermentesítő útvonal kiépítésre kerül a Malom utca mentén az Ősi út és a Kisková-
csi vasúti kereszteződés között. 
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Városrészek és a részcélok kapcsolata 
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3.1.1.1 Barnamezős gazdasági területek rehabilitációja, 
fejlesztése 

                  

3.1.1.2 Új beépítésre szánt fejlesztési területek kijelölése                   

3.1.1.3 Már működő stratégiai jelentőségű iparágak (pl.: 
vegyipari, logisztikai, energetikai, környezetipari) 
mellé új, kreatív iparágak, továbbá nemzetközi és 
hazai szolgáltató központok le-telepítése 

                  

3.1.1.4 Szakképzés, gyakorlati képzés, szakmai átképzés 
támogatása 

                  

3.1.1.5 Kis- és középvállalkozások beszállítói akkreditáltsá-
gának támogatása 

                  

3.1.1.6 Inkubátorház, inkubátor tevékenység kezdő vállalko-
zásoknak (könyvelés, szaktanácsadás) 

                  

3.1.1.7 Vonzó befektetői környezet kialakítása                   

3.1.1.8 Mezőgazdasági profil- és termékváltás támogatása                   

3.1.1.9 Helyi termelői értékesítési rendszer, termelői piacok 
kiépítésének támogatása 

                  

3.1.1.10 Tudásgazdaság megteremtése, ill. megerősítése.                   

3.1.2.1 Helytörténeti, régészeti, kulturális értékek feltárásá-
nak támogatása 

                  

3.1.2.2 Az épített örökség értékeinek felmérése, védelmé-
nek és megújításának támogatása 

                  

3.1.2.3 Hagyományőrző néprajzi csoportok, együttesek 
tevékenységének támogatása 

                  

3.1.2.4 Egyházi közösségek és programok támogatása                   

3.1.2.5 Közösségi helyek fejlesztésének támogatása (kávé-
ház- és kocsmaprogram, ifjúsági klub) 

                  

3.1.3.1 Nemzetiségi csoportok tevékenységének támogatá-
sa 

                  

3.1.3.2 Önképzőkörök tevékenységének támogatása                   

3.1.3.3 Ösztöndíjrendszer kidolgozása a hátrányos helyzetű 
fiatalok oktatásának támogatására 

                  

3.1.3.4 Felnőttképzés, átképzés támogatása                   

3.1.3.5 Informatikai képzés minden korosztálynak                   

3.1.3.6 Iskolai napköziotthonos foglalkozások, szakkörök 
támogatása 

                  

3.1.3.7 Óvodai ellátás támogatása a hátrányos helyzetűek 
számára 

                  

3.1.3.8 Nyelvtanulás támogatása                   

3.1.3.9 Idegen nyelvű óvodai, iskolai ellátás fejlesztése                   



BERHIDA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ÉS KONCEPCIÓ  TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 21 

 

Pápai Építész Stúdió Kft. 8500 Pápa, Eötvös u. 24. http://www.papaiepitesz.hu/ tel/fax: +36 89 311131 mobil: +36 30 2763433  Email: info@papaiepitesz.hu 

3.1.3.10 Vállalkozási ismeretek oktatása                   

3.1.3.11 Emelt szintű egész éves közmunka programok                   

3.1.4.1 Települési közlekedési infrastruktúra fejlesztése                   

3.1.4.2 Közműhálózatok fejlesztése                   

3.1.4.3 Közösségi közlekedés hálózatának fejlesztése                   

3.1.4.4 Kerékpáros közlekedés és közlekedési hálózat fej-
lesztése 

                  

3.1.4.5 Vasúti infrastruktúra rehabilitációja                   

3.1.4.6 Rehabilitációs lakáspolitika kidolgozása                   

3.1.4.7 Védett épített örökség komplex megújításának tá-
mogatása 

                  

3.1.4.8 Városközpont közterületeinek rehabilitációja, közös-
ségi köztéri funkciók fejlesztése 

                  

3.1.4.9 Kereskedelmi szolgáltatások körének bővítése, 
bevásárlóközpont, kisbolthálózat fejlesztése 

                  

3.1.4.10 Lakóépületek, középületek energetikai megújítása, 
megújuló energiák használatának támogatása 

                  

3.1.4.11 A Séd-völgy és a Malom-árok tájrehabilitációja, 
vízrendezése 

                  

3.1.4.12 Az egykori zártkerti területek megújítási programjá-
nak kidolgozása 

                  

3.1.4.13 A város turisztikai szolgáltatásainak, szálláshelyei-
nek bővítése 

                  

3.1.4.14 Sport, szabadidős, rekreációs területek, létesítmé-
nyek fejlesztése 

                  

3.1.4.15 Rehabilitációs program kidolgozása a lakótelepi 
közterületek hossztávú fenntartására és üzemelteté-
sére 

                  

3.1.4.16 Parkolási, gépjármű elhelyezési gondok megoldása 
a lakótelepeken 

                  

3.1.4.17 Az ipari tevékenységek környezetbiztonságának 
fokozása és annak ellenőrzése 

         

3.1.4.18 Zöldterületek növelése, hálózatosodásának elősegí-
tése 

         

3.1.4.19 A karsztvízbázis hosszú távú megvédése és hasz-
nosítása az egészséges ívóvíz biztosítása érdeké-
ben 

         

3.1.4.20 Termőhelyi viszonyoknak megfelelő gazdálkodás 
támogatása, a parlag területek csökkentése* 

         

3.1.4.21 Jó termőhelyi adottságú területeken az energia nö-
vények termesztésének elkerülése* 

         

3.1.4.22 Az üzemi gazdálkodásra kevéssé alkalmas birtok 
méretű területeken a kiegészítő, háztáji gazdálkodás 
feltételeinek javítása, az egykori zártkerti területek 
megújítási programjának kidolgozása 

         

3.1.4.23. Aktív tájképvédelem, a természetvédelemre, táji 
adottságokra épülő gazdálkodási módok kialakítása, 
fejlesztése* 

         

3.1.4.24 Nemzeti ökológiai hálózat részét képező területekre 
vonatkozó védelmi előírások érvényesítése a fejlesz-
tési területek kijelölése során* 

         

3.1.4.25 Löszvölgyek (Natura 2000 területek) védelme, be-          
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mutatása ökológiai állapotának, természeti értékei-
nek megőrzése* 

3.1.4.26 Szelektív hulladékkezelő rendszer és szolgáltatások 
fejlesztése, az illegális hulladéklerakók felszámolása 

         

3.1.4.27 Növekvő közbiztonság                   

3.1.4.28 Környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód 
erősítése 

                  

3.1.5.1 Egészségház kialakítása, a településrészek egész-
ségügyi ellátó intézményrendszerének fejlesztése 

                  

3.1.5.2 A közétkeztetés személyi és infrastrukturális feltét-
eleinek javítása 

                  

3.1.5.3 Akadálymentes intézményrendszer és közlekedési 
lehetőségek biztosítása 

                  

3.1.5.4 Időskori ellátó rendszer és intézmények fejlesztése, 
bővítése 

                  

3.1.5.5 A lakosság egészségtudatosságának fejlesztése                   

3.1.6.1 Kistérségi intézményfenntartó hálózat fejlesztése                   

3.1.6.2 Közös kistérségi képzési programok megvalósítása                   

3.1.6.3 Térségi közlekedési infrastruktúra hálózat fejleszté-
se 

                  

3.1.6.4 Térségi, kistérségi turisztikai programcsomagok 
kidolgozása, megvalósítása és működtetése 

                  

3.1.6.5 Gazdasági együttműködési megállapodások, vállal-
kozások támogatása 

                  

3.1.6.6 Innovációs együttműködés                   

*: A városrészként nem nevesített külterületi területeken is. 
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4. Kiinduló adatok a további tervezési feladatokhoz 

4.1 A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és 
környezeti adatok meghatározása 

4.1.1 Társadalmi adatok 

A település népességszáma 1870-től 1970-ig dinamikusan növekszik. A 80-as, 90-es években némi ingadozás, 
csökkenés mutatkozik, majd a '90-es évektől ismételten folyamatosan nő. A népesség kiugróan magas növeke-
dése 1930, 1941, 1960, 1970 években az iparfejlesztéssel, az új üzemekhez kapcsolódó létszámszükséglettel, a 
Peremarton gyártelepi lakótelep bővítésével hozható összefüggésbe. 

Év Lakosság száma Növekedés/fogyás az előző adat-
hoz képest % 

1870 2527   
1880 2434 -3,68% 
1890 2395 -1,60% 
1900 2471 3,17% 
1910 2753 11,41% 
1920 2762 0,33% 
1930 3310 19,84% 
1941 3910 18,13% 
1949 4062 3,89% 
1960 5165 27,15% 
1970 5625 8,91% 
1980 5495 -2,31% 
1990 5378 -2,13% 
2001 5859 8,94% 
2011 5956 1,66% 

 
A településen jelentős számú német és túlnyomórészt roma kisebbség él. A 2011-es népszámláláskor 137-en 
német nemzetiségűnek, 578-an pedig roma származásúnak vallották magukat. Mindkét kisebbségnek van vá-
lasztott képviselete a városban. A jelenlegi lakónépesség kor szerinti eloszlását az alábbi táblázat mutatja: 

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 
 3049 3025 6074 50% 50% 
0-2 évesek     197     
0-14 éves 483 548 1031 47% 53% 
15-17 éves 139 277 416 33% 67% 
18-59 éves 1472 1832 3304 45% 55% 
60-64 éves 185 173 358 52% 48% 
65 év feletti 541 334 875 62% 38% 

 
A táblázat alapján megállapítható, hogy az aktív, kereső korban lévő lakosok 50%-os arányt képviselnek. 2012-
ben a település vándorlási különbözete pozitív egyenleget mutatott, a természetes szaporodás viszont negatív 
egyenlegű. Berhida népsűrűsége 140,30 fő/km2, amely az országos átlag felett van 27,5%-al.  
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A KSH adatai alapján. 2012. augusztus–októberben a munkanélküliek létszáma 481 ezer fő (2011. év hasonló 
időszakának adata: 470 ezer fő)  a munkanélküliségi ráta 2012. augusztus–októberben 10,5%-os (2011. év ha-
sonló időszakának adata: 10,6 ) volt. A férfiak munkanélküliségi rátája az előző évhez képest nem változott, a 
nőké 0,6 százalékponttal csökkent. A munkanélküliek 47,5%-a (2011. évben az éves átlag 52,9 %-a) egy éve 
vagy annál régebben keresett állást. A munkanélküliség átlagos időtartama 18,7 hónap, ez egy hónappal keve-
sebb az egy évvel korábbinál. 

Berhidán a munkanélküliek aránya és száma az alábbiak szerint alakult:  

év  

15-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 2033 2179 4212 252 12,4% 271 12,4% 523 12,4% 

2009 1998 2137 4135 223 11,2% 369 17,3% 592 14,3% 

2010 2016 2132 4148 203 10,1% 326 15,3% 529 12,8% 

2011 2025 2143 4168 223 11,0% 283 13,2% 506 12,1% 

2012 2019 2144 4163 219 10,8% 296 13,8% 515 12,4% 

 

A 2011-es népszámlálási adatok szerint az eljáró dolgozók aránya 50 % volt. A munkavállalók nagyobb része 
jelenleg is eljár dolgozni a településről, a helybeli munka-lehetőségek korlátai miatt sok munkavállaló a közeli 
városokban vállal munkát. 

A városban jellemző szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között 
szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult iskolai vég-
zettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a gyermekszegénység, de a jövedelmi 
viszonyok mutatják meg leginkább. Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénz-
beli juttatások rendszereiből. 

Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a megváltozott mun-
kaképességűek és a romák. Berhidán a munkaerő-piacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós 
munkanélküli létből fakadó motiváltsági problémák, a társadalmi előítélet jelenléte.  A roma nők iskolai végzettsé-
ge, foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a roma férfiakénál is jelentősen alacsonyabb.  

További részletes tervezési adatok a " NAV szja adatok 2011-2012 " " NAV társasági adó 2011-2012 " "NMH 
munkanélküliségi adatok 2011-2013" " KSH területi statisztika 2012"  c. mellékletben találhatók. 
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4.1.2 Gazdasági adatok 

A rendszerváltást követően a helyi nagyüzemek piacvesztéséből adódóan jelentős munkanélküliség jellemezte a 
térséget, a Várpalotai Szénbányák bezárása hatalmas mennyiségű munkanélkülit eredményezett. Később a 
Veszprémben és Székesfehérváron megindult zöldmezős beruházások és az állami nagyvállalatok átalakítása 
stabilizálta a munkaerőpiacot. Napjainkban a munkanélküliségi ráta jellemzően a megyei átlag feletti értéket 
mutat, 8,5 %-ot tartósan meghaladva. 

A térségben jelenlévő nagyipar jellemzője a korábbi években az erős környezeti terhelés volt, amelynek csökken-
tésére jelentős lépések történtek az elmúlt évtizedben. Ez a legmarkánsabban az un. "japán hitel" keretében 
valósult meg. A fejlesztési program legjelentősebb eredménye a térségben a teljes infrastruktúra kiépítése és a 
vállalatok környezetvédelmi beruházásainak finanszírozása volt. A program másik fontos eredménye, hogy a 
várpalotai kistérség önkormányzatai olyan jól működő térségi társulást hoztak létre, amelynek jelentős tapasztala-
ta van a térségi beruházások koordinálásában. Ez a területfejlesztési társulás alakult át a 2004. évben Várpalota 
Kistérség Többcélú Társulásává, amely a 2007. év őszén bővült ki Jásd település csatlakozásával. A kistérség-
ben található hét település a megyén belül a legkisebb statisztikai egységet alkotja. 

Berhida fejlődése az Ipari Robbanóanyaggyár 1922 évi alapítását követően gyorsult fel, amely fejlődés a II. világ-
háborút követően tovább folytatódott, a vállalat megtöbbszörözte termelését, korszerű, modern gyárteleppé fejlő-
dött. A mellette felépült lakótelep városias megjelenésű, több, mint 500 lakással, művelődési házzal, általános 
iskolával, óvodával, egészségügyi központtal, étteremmel. 

A Várpalota és régiója környezetvédelmi rehabilitációs program eredményeként a település infrastruktúrája 
100%-ban kiépült. 

Berhida mára Veszprém megye egyik meghatározó településévé vált, ipari településként tartják számon kiemel-
kedő vegyipara miatt. Az itt tevékenykedő több gazdasági társaság főként műtrágyát, növényvédőszert, bizton-
sági robbanószert, pirotechnikai eszközöket, poliészteralapú eszközöket gyártanak. 

Az 1989-1990 években végbement rendszerváltást követően a Veszprém megye keleti felére oly jellemző gyári 
nagyipar összeomlott. Megszűnt a bányászat, a villamos-energia termelés, az alumíniumkohászat is folyamato-
san visszaszorult. A vegyipari cégek az összeomlás szélére kerültek. Csökkent a termelés, a jövedelmezőség, 
több ezer munkavállaló munkahelye szűnt meg. Elindult a cégek privatizációja.  

Nem lehetett ez alól kivétel a település legnagyobb munkáltatója, a Peremartoni Vegyipari Vállalat sem. A meghi-
úsult csődegyezséget követően a vállalat felszámolására került sor. Szerencsére a több, mint 10 évig tartó fel-
számolás mellett több cég kezdett el a régi gyártelep területén működni. A 2010 évben működő gazdasági társa-
ságok száma 28 volt. A MOL ADR Gépkocsijavító üzemének megszüntetésére is sor került és így közel 100 
álláshely felszámolása következett be.  

A nagyipar mellett a mezőgazdaságot is érintette a rendszerváltás. A kárpótlási törvény végrehajtása gyökerei-
ben érintette a mezőgazdasági nagyüzemeket. A föld visszaigénylők és a magángazdálkodásra áttérők új helyze-
tet teremtettek a TSZ-ekben. Részbeni átalakulással, illetve új alapokon történő együttműködéssel, területünkön 
a Balatonfői Szövetkezet immár agrár részvénytársaság formában túlélte a viharokat. Berhidán ma 5-6 család 
biztosítja megélhetését a földből.  

Meghatározó gazdasági fejlesztések elsődlegesen a Peremartoni Ipari Park területén található társaságok eseté-
ben történtek. A fejlesztések az egykori nagyüzem szétdarabolásával létrejövő telephelyeken kezdődtek el, illetve 
valósultak meg nem kis problémát indukálva a területen belül található infrastruktúra hálózat fejlesztésével, átépí-
tésével kapcsolatban. A fejlesztések építésjogi feltételei a legtöbb társaság esetében erősen korlátozottak a 
kusza tulajdonviszonyok következtében. 
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A Peremartoni Ipari Park területén található gazdasági társaságok elhelyezkedése 

 

A Peremartoni Ipari Park és Inkubátorház Szolgáltató Kft - továbbiakban Peremartoni Ipari Park Kft - 2002-ben 
alakult a Permartoni Ipartelepen működő társaságok kezdeményezése alapján, azzal a céllal, hogy a vállalkozá-
sok számára nélkülözhetetlen, alapvető szolgáltatási körök (őrzés védelem, gázvezeték üzemeltetés és karban-
tartás, használt vizek elvezetése, kezelése, karbantartási munkák, egyebek) üzemeltetésével és további, folya-
matosan bővülő szolgáltatási körök (környezetvédelem, munka- és tűzvédelem, ADR szaktanácsadás, egyéb 
szolgáltatások) igény szerinti biztosításával segítse a helyi gazdálkodó szervezetek munkáját. 

Az ipartelepen alapvetően vegyipari technológiák találhatóak, ezek mellett számos szolgáltató vállalkozás is 
megtalálható, például logisztikai, karbantartási feladatok ellátására: ezzel is, igény szerint segítve a helyi vállalko-
zások munkáját. 
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A Peremartonban, korábbi peremarton-gyártelepen található vállakozások jelentős részének támogatásával és 
összefogásával (Csatlakozási Nyilatkozatukat követően) az Ipari Park Tanács jóváhagyta a Peremartoni Ipari 
Park Kft címszerzési kérelmét és a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről aláírt „Megállapodás” értelmében 
az „Ipari Park” címet társaságunknak 2013.02.28.-án odaítélték, így az NGM 2013.03.07.-én érkezett levele alap-
ján a peremartoni vállalkozások jelentős része jogilag is rendezett formában a Peremartoni Ipari Park része. 

Ipartelepi Társaságok: Agroterm Kft., Alkímia Kft., Anex Bt., Balatonplast Kft., Budaber Rt., Chemark Kft., Chemo-
Ker Kft., Chesapeake Plastics Kft., Ferrineb Kft., Generorg Kft., Horváth Lajos E.V. ., Iontech Kft., KemiFarm Kft., 
Maxam Magyarország Kft., Metaflex Kft., Omikron-Dokk Kft., Pelicomplex Kft ., Peremartoni., Fertilizers Kft., 
RóFa Kft., Targocenter Kft., Technoline Kft., Techno Pack Kft. 

További részletes tervezési adatok a " NAV szja adatok 2011-2012 " " NAV társasági adó 2011-2012 " "NMH 
munkanélküliségi adatok 2011-2013" " KSH területi statisztika 2012"  c. mellékletben találhatók. 

  



BERHIDA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ÉS KONCEPCIÓ  TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 28 

 

Pápai Építész Stúdió Kft. 8500 Pápa, Eötvös u. 24. http://www.papaiepitesz.hu/ tel/fax: +36 89 311131 mobil: +36 30 2763433  Email: info@papaiepitesz.hu 

4.1.3 Környezeti adatok 

A település területfelhasználási adatai (m2-ben): 

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLET NAGYSÁGA 42 727 710 
  

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
  
LAKÓTERÜLET 2 970 352 
kisvárosias lakó 206 692 
kertvárosias lakó 1 728 857 
falusias lakó 1 034 803 
  
VEGYES TERÜLET 149 129 
településközpont 85 267 
intézményterület 63 862 
  
GAZDASÁGI TERÜLET 1 778 044 
kereskedelmi szolgáltató 271 969 
ipari gazdasági 1 506 075 
  
KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET 271 462 
  
  

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
  
KÖZLEKEDÉSI TERÜLET 2 041 663 
közúti 1 883 481 
kötöttpályás 158 182 
  
ZÖLDTERÜLET 147 845 
közkert 11 172 
közpark 136 672 
  
ERDŐTERÜLET 7 932 286 
védelmi erdő 2 823 093 
gazdasági erdő 5 109 193 
  
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 27 106 503 
kertes mezőgazdasági 1 698 884 
általános mezőgazdasági  25 407 619 
  
VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 272 147 
  
KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET 58 281 
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Berhida közigazgatási területén kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek (élőhelyvédelmi 
Natura 2000 terület): 

― Berhidai löszvölgyek (HUBF 20024)  
Érintett területek Berhida közigazgatási területén: 089/10, 0112/7, 0112/13, 0112/14 hrsz.  

Nemzeti ökológiai hálózat területei Berhida közigazgatási területén:  

 magterület:  

 a közigazgatási terület északi és északnyugati részén levő erdőterületek, 
 a településtől északra Ősi felé menő úttól délre található beerdősülő terület, 
 a Natura 2000 terület teljes nyugati része, a Séd-patak és a Cinca-patak közötti terület, 
 a Natura 2000 terület keleti részén, a Cinca-pataktól keletre lévő természetes gyepterület. 

 ökológiai folyosó:  
 északon a Kálóz-patak mente, 
 a Séd-patak és a Cinca patak mente, 
 a Natura 2000 terület Cinca-pataktól keletre található összefüggő terület.  

 puffer terület  

 az északnyugati erdőterületekhez kapcsolódóan, azoktól délre és keletre. 

Egyedi tájértékek 

Megnevezés Típus Hrsz Megjegyzés 
Gémeskút Gémeskút 046/5  
Róma-domb Római kori épület 042/23  
Szénahordó-dűlő I. Római kori épület 056/4  
Külterületi pince Pince 030/3  
Külterületi pince Pince 06/35  
Külterületi pince Pince 06/35  
Külterületi pince Pince 06/35  
Külterületi pince Pince 06/35  
Külterületi pince Pince 06/35  
Külterületi pince Pince 06/35  
Külterületi pince Pince 06/35  
Külterületi pince Pince 06/35  
Külterületi pince Pince 06/35  
Külterületi pince Pince 06/35  
Külterületi pince Pince 06/35  
Külterületi pince Pince 06/35  
Külterületi pince Pince 06/35  
R.k. templom - Peremartongyártelepi temp-
lom Kápolna 1765/25 Peremarton 
Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop Szobor 1774 Peremarton 
Gémeskút Gémeskút 395/1  Berhida 
Temető kereszt Feszület 179/1 Berhida, temető  
Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop Szobor 256/1 Berhida, Hősök tere 
R.k. templom - Szent László templom Templom 282 Berhida, Hősök tere 
Késmárky kereszt Feszület 256/1 Berhida, Hősök tere 
Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop Szobor 695 Ősi út - Rákóczi F. u kereszteződés 

Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop Szobor 736 
I. világháborús emlék, Veszprémi-
Kossuth u.kereszteződés 

R.k.templom - Szent Kereszt templom Templom 745 műemlék, késő román-kora gótikus 
Református Templom Templom 820 Kálvin tér 
Külterületi pince Pince 2395  
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Külterületi pince Pince 2397  
Külterületi pince Pince 2405  
Külterületi pince Pince 2318/3  
Külterületi pince Pince 2336/2  
Forrás Forrás 2617  
Külterületi pince Pince 2517  
Külterületi pince Pince 2444  
Külterületi pince Pince 2432  
Külterületi pince Pince 2513/2  
Külterületi pince Pince 2449  
Külterületi pince Pince 2501  
Külterületi pince Pince 2474  
Külterületi pince Pince 2493/1  
Külterületi pince Pince 2556  
Kiskovácsi ref. Templom Templom 1554  
Kiskovácsi Malom   
Kis-Gizder Római kori épület 0112/11  
Külterületi pince Pince 2608  
Külterületi pince Pince 2603  
Külterületi pince Pince 2653  
Nagy-földek Római kori épület 0118/18  
Külterületi pince Pince 2703/03  
Külterületi pince Pince 2705  
Külterületi pince Pince 2733  
Külterületi pince Pince 2727  
Külterületi pince Pince 2752  

Tájképvédelmi szempontból értékes területek —országos jelentőségű tájképvédelmi övezet, térségi 
jelentőségű tájképvédelmi övezet— Berhida közigazgatási területén: a közigazgatási terület északi—
észak-nyugati részén levő erdőterületek,  

― külterületen a településtől északkeletre a Séd-patak térségét, továbbá 
― a Berhidai löszvölgyek Natura 2000 területtől nyugatra eső térséget. 

A közigazgatási területen nitrátérzékenynek minősülő területek találhatók a közigazgatási terület ÉNy-i és É-i 
részén.  

Szennyezett talajú és talajvizű, kármentesítendő területek találhatók a volt Péti Nitrogénművek terü-
letén 

Két vízbázis hidrogeológiai védőövezetei érinti Berhida közigazgatási területét: 

― Pétfürdői vízbázis „B” jelű hidrogeológiai a közigazgatási terület észak—északnyugati részét, 
― a Berhida–Ösi vízbázis „B” jelű hidrogeológiai védőövezete a közigazgatási terület észak—

északkeleti részét.  

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet szerint Berhida 
a Veszprém – Székesfehérvár tengelybe tartozó településként közigazgatási területét a 4. zónába tartozik. 
Szennyező anyagonkénti besorolásuk az A-tól F-ig (csökkenő sorrendben) terjedő skálán az alábbi: 

 
Kén-

dioxid 
Nitrogén-

dioxid 
Szén-

monoxid 
PM10 Benzol 

Talaj- 

közeli  
ózon 

PM10  
Arzén (As) 

PM10  
Kadmium 

(Cd) 

PM10  
Nikkel (Ni) 

PM10  
Ólom (Pb) 

PM10 
benz(a)-  

pirén (BaP) 

Berhida F C F D F O-I F F F F D 
(A „B” és „C” zóna-besorolás jelenti a levegőterheltség egészségügyi határértékének meghaladását.) 



BERHIDA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ÉS KONCEPCIÓ  TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 31 

 

Pápai Építész Stúdió Kft. 8500 Pápa, Eötvös u. 24. http://www.papaiepitesz.hu/ tel/fax: +36 89 311131 mobil: +36 30 2763433  Email: info@papaiepitesz.hu 

A bejelentett pontforrással rendelkező telephelyek 2012-ben:  

Rangsor Telephely Szennyezőanyag 

1 
Chemark Kft. Peremarton gyártelep  
(8182 Berhida Tulipán utca) 

999 – szén-dioxid 

2 FGSZ Zrt. Gázátadó állomás (8181 Berhida Külterület) 999 - szén-dioxid 

3 
Maxam-Magyarország Kft. Peremarton-gyártelepi telephely (8182 
Berhida Peremarton-gyártelep) 

999 - szén-dioxid 

4 
Balatonplast Kft Műanyag feldolgozó telephely  
(8182 Berhida Peremartongyártelep) 

160 - Sztirol 

5 
Chemark Kft. Peremarton gyártelep  
(8182 Berhida Tulipán utca) 

3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) 
mint NO2 

6 
Balatonplast Kft Műanyag feldolgozó telephely  
(8182 Berhida Peremartongyártelep) 

7 - Szilárd anyag 

7 
Chemark Kft. Peremarton gyártelep  
(8182 Berhida Tulipán utca) 

2 - Szén-monoxid 

8 
Chemark Kft. Peremarton gyártelep  
8182 Berhida Tulipán utca) 

7 - Szilárd anyag 

9 
Balatonplast Kft Műanyag feldolgozó telephely  
(8182 Berhida Peremartongyártelep) 

999 - szén-dioxid 

10 
Agroterm Növényvédöszereket és Szervetlen Vegyianyagokat 
Gyártó Kft Növényvédőszergyártó üzem (8182 Berhida 
Peremarton gyártelep) 

1 - Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint 
SO2 

11 
Agroterm Növényvédöszereket És Szervetlen Vegyianyagokat 
Gyárto Kft Növényvédőszergyártó üzem (8182 Berhida 
Peremarton gyártelep) 

98 - PM10 (Szálló por szemcse-
átmérő 10 mikron alatt) 

12 
Agroterm Növényvédöszereket és Szervetlen Vegyianyagokat 
Gyárto Kft Növényvédőszergyártó üzem (8182 Berhida 
Peremarton gyártelep) 

2 - Szén-monoxid 

13 
Horváth Lajos műanyagfeldolgozó üzem  
(8181 Berhida Peremarton Ipartelep -) 

160 - Sztirol 

14 
Agroterm Növényvédöszereket És Szervetlen Vegyianyagokat 
Gyárto Kft Növényvédőszergyártó üzem (8182 Berhida 
Peremarton gyártelep) 

3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) 
mint NO2  

15 
Generorg KFT. Finomvegyszer gyártó telephely  
(8182 Berhida Peremarton Gyártelep Pf. 28.) 

3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) 
mint NO2  

16 
Chemark Kft. Peremarton gyártelep  
(8182 Berhida Tulipán utca) 

152 - Xilolok 

17 
Maxam-Magyarország Kft. Peremarton-gyártelepi telephely (8182 
Berhida Peremarton-gyártelep) 

3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) 
mint NO2  

18 
Chemark Kft. Peremarton gyártelep  
(8182 Berhida Tulipán utca) 

163 - 1,2,4,-Trimetil-benzol 
(Pseudokumol) 

19 
Horváth Lajos műanyagfeldolgozó üzem  
(8181 Berhida Peremarton Ipartelep -) 

312 - Aceton 

20 FGSZ Zrt. Gázátadó állomás (8181 Berhida Külterület) 
3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) 
mint NO2  

21 
Agroterm Növényvédöszereket És Szervetlen Vegyianyagokat 
Gyárto Kft Növényvédőszergyártó üzem (8182 Berhida 
Peremarton gyártelep) 

81 - Nátrium-szulfit 
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22 
Horváth Lajos műanyagfeldolgozó üzem  
(8181 Berhida Peremarton Ipartelep -) 

151 - Toluol 

23 
Generorg KFT. Finomvegyszer gyártó telephely  
(8182 Berhida Peremarton Gyártelep Pf. 28.) 

2 - Szén-monoxid 

24 
Balatonplast Kft Műanyag feldolgozó telephely  
(8182 Berhida Peremartongyártelep) 

3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) 
mint NO2  

25 
Horváth Lajos műanyagfeldolgozó üzem  
(8181 Berhida Peremarton Ipartelep -) 

152 - Xilolok 

26 
Iontech Kft. Laboratórium  
(8181 Berhida Peremarton-Gyártelep) 

16 - Sósav és egyéb szervetlen 
gáznemű klór vegyületek, kivéve 
klór és cián-klorid HCl-ként 

Az egyes útszakaszok mentén fellépő közlekedési zajszintek 2012-ben (dB) 

útszakasz 
útmenti területhasz-

nálat 

Nappali zaj-
szint (dB) 
(06-22 óra) 

Éjjeli zajszint 
(dB) 

(22-06 óra) 

határérték* 
nappal/éjjel 

7202 j. út Ősi úti szakasz falusias lakóterület 54,70 46,68 60/50 
7202 j. út Ősi út a Mező u. és Kos-
suth L. u. között 

falusias lakóterület 57,58 49,56 60/50 

7202 j. és 7207 j. utak közös szaka-
sza, Veszprémi út a Bem J és Kos-
suth L közötti szakasza 

központi vegyesterület 53,81-55,37 45,80-47,36 65/55 

7202 j. út Veszprémi úti szakasz 
kertvárosias és falusias 

lakóterület 
62,38 54,32 60/50 

7207 j. út Bem u.-i szakasz 
kertvárosias és falusias 

lakóterület 
56,36 48,49 60/50 

7207 j. út Kossuth u.-i szakasz központi vegyes 56,01 48,14 65/55 
7207 j. út Kossuth u.-i szakasz falusias lakóterület 51,70 43,57 60/50 
7207 j. út Kiskovácsi u. falusias lakóterület 59,13 51,27 60/50 
72313 j. út, vasút állomásra bekötő út kertvárosias  lakóterület 53,74 45,60 60/50 

*: határérték hasonló szerepű új építésű út esetén 
**: viszonyítás új építésű út esetén hatályos határértékhez, meglevő útra határérték nem vonatkozik. 
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4.2 A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infrastruktúra fő elemeinek 
térbeli rendjére és a terület-felhasználásra irányuló településszerkezeti változtatásokra 

 

 

A koncepció reálisan megvalósítható infrastruktúra hálózattal és a település eltartó képességének megfelelő 
léptékű területfelhasználással, beépítésre szánt területekkel számol. Elveti a korábbi nagyvonalú és nagy forrás-
igényű települést elkerülő úthálózat kiépítését, helyette a meglévő szerkezeti elemek részleges felhasználásával, 
fejlesztésével hoz létre tehermentesítő szakaszokat, amelyek egyben a település belső közlekedési fejlesztési 
igényeit is szolgálják. Új szakaszként tartalmazza a koncepció az Ősi út és Kiskovácsi településrész összeköté-
sét a Somló, Öreghegy és a Sédmellék között, a Kiskovácsit keletről elkerülő útszakaszt, a Veszprémi út MOL 
gázfogadó-Péti út-Ősi út átkötő szakaszt, valamint a Veszprémi út MOL gázfogadó-Kiskovácsi összekötő sza-
kaszt a Dankó Pista utca fejlesztésével együtt. A közlekedési infrastruktúra átszervezése lehetővé teszi a telepü-
lésközpont és települési alközpontok rehabilitációját, funkcionális megújítását. A fő közlekedési infrastruktúra 
alárendelt kapcsolatokkal kezeli a keresztirányú településen belüli mozgásokat. 

Az egykori zártkerti szőlőhegyek tájképi és gazdasági rehabilitációja együtt történik a Sédmellék (Veszprémi-Séd, 
és a Séd-Sárvízi-malomcsatorna) komplex tájrendezésével. 

A koncepció a 4.1.3 Környezeti adatok c. fejezet táblázatában szereplő, jelen koncepció készítésekor hatályos 
településszerkezeti terv területfelhasználási adatain belül a beépítésre szánt területeinek nagyságát nem kívánja 
növelni. A településfejlesztési koncepció a 3.2.2 A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre c. 
fejezetében a műszaki infrastruktúra ábrázolt új elemeihez igazodva tartalmazza az egyes városrészek fejlesztési 
céljait. 
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4.3 Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az örökségi 
érték alapú, fenntartható fejlesztésére 

Berhida örökségvédelmi hatástanulmányában a régészeti lelőhelyek vizsgálata meglepően sok régészeti 
érintettségű területet sorol fel. Sajnálatos módon ezek a régészeti lelőhelyek többsége bemutatható emléket csak 
elvétve tartalmaz. Elhelyezkedésük egyértelműen jelzi, hogy a Séd-patak, malom csatorna völgye, Kiskovácsi és 
a Permarton fölötti dombtető kiemelten érzékeny terület régészeti szempontból. Szerencsére a beépítésre szánt 
területek a templomkörnyéki területek kivételével nem érintik, nem sértik a régészeti értékek feltárását vagy vé-
delmét. A tervezett fejlesztéseknél javasolt figyelemmel lenni ezekre a területegységekre, lehetőség szerint töre-
kedni kell azok kevésbé intenzív, zöldfelületi hasznosítására. 

Az egyes védett, illetve védelemre javasolt örökségi értékek rögzítésre kerültek, megjelölve a védettségi fokot, a 
védettség tárgyát és a védett érték megőrzése érdekében javasolt intézkedéseket. A vizsgálat során egyértelmű-
en megállapítható, hogy a védettség kiterjesztése nem korlátozódhat pusztán egyes építmények, épületek vé-
delmére, hanem a település identitásának meghatározó elemét alkotják azok az utcasorok, térstruktúrák amelyek 
védelme megőrzése kiemelt szerepet kell, hogy kapjon. A jogszabályok szerinti műemléki környezet határait 
megvizsgálva megállapítható, hogy azok gyakorlatilag megegyeznek a kiemelt védettségre érdemes területi 
védettség határaival, nevezetesen: 

1. A 9795 / 5469 műemléki azonosító és törzsszám alatti Árpádkori templom és annak  9793 / 6632 műem-
léki azonosító és törzsszám alatti környezete. Itt meg kell jegyezni, hogy a terület részletes régészeti fel-
tárása még nem történt meg, ezért elképzelhető, hogy pl. a középkori cinterem feltárása jelentősen mó-
dosíthatja, illetve pontosíthatja a védettség határait. Javasoljuk, hogy a jelenleg rendezetlen és esetle-
gesen beépítésre váró terület hasznosítási programjának kidolgozását megelőzően kerüljön sor a régé-
szeti feltárásokra. 

2. A 9795 / 5469 műemléki azonosító és törzsszám alatti katolikus templom és műemléki környezete a Hő-
sök terén és a csatlakozó sarkokon. 

3. A 9791 / 5470 műemléki azonosító és törzsszám alatti református templom és a Kálvin tér térfala. 

4. A 9794 / 5472 műemléki azonosító és törzsszám alatti kiskovácsi református templom és történelmi fa-
luközpont területe. 

Nem található műemléki védettség alatt álló építmény az alábbi területegységek esetében, viszont a település 
épített öröksége szempontjából meghatározó szerepe van az alábbi területegységeknek: 

1. Az Ősi út keleti oldala a Hősök terétől a Honvéd utcáig. Az utcaszakaszon belül egyes épületeknél sza-
bályozatlan átalakítási munkálatokba, felújításokba kezdtek a tulajdonosok, amelyek nem váltak az ér-
tékvédelem előnyére, azonban a hordozott érték még menthető, megőrizhető. 

2. Egykori zártkerti pincesor, mint tájérték. A hegyoldal épületei önmagukban nem hordoznak kiemelt vé-
dettséget, tömegformálásuk és tájképi meghatározó szerepük miatt a területre részletes szabályozás ki-
dolgozása célszerű. 

Az épített örökség feltérképezése Magyarországon általában a szecesszió korával befejeződik, viszont számol-
nunk kell azzal is, hogy a múlt század egyes korszakai bizonyos idő után kortörténeti okokból értékvédelemre 
szorulnak. Ebből a megfontolásból került sor a Peremarton-gyártelephez kapcsolódóan egyes építmények (vízto-
rony, műtrágya siló) védettség alá helyezésének vizsgálatára, mint ahogy védelemre érdemesek a lakótelep 
egyes köztéri építményei: kapuzat a Tulipán utca gyalogos tengelyében vagy az egykori szovjet hősi emlékmű 
megmaradt felépítménye, természetesen az önkényuralmi jelképek nélkül. 
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5. A megvalósítás eszközei és azok nyomon követése 

5.1 A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer 

Berhida Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS) készít, a megvalósítás eszközei és azok nyomon követésé-
re vonatkozó részek leírása ott található meg. 

Az önkormányzat alkalmazhat olyan eszközöket, amelyek segítik, támogatják a fejlesztési célok elérését. Ide 
tartozhatnak pl.:  

 Szabályozási tevékenységek a településrendezési eszközök eszközrendszerével 

 Településképi engedélyezési és bejelentési eljárás 

 Városi főépítész, városi főmérnök és főkertész alkalmazása 

 A „tervalku” (Településfejlesztési Megállapodás/Szerződés vagy Településrendezési Szerződés)  

 Városmarketing célú tevékenységek (pl. marketing stratégia elkészítése, marketingkommunikáció), a 
magánbefektetők bevonása, a lehetséges, kölcsönösen eredményes partneri együttműködések kialakítá-
sa érdekében, valamint hogy a létesítmények kihasználtsága növekedjen, a fejlesztési eredmények ismer-
tebbé váljanak, a város által tervezett programok minél nagyobb vonzerővel bírjanak.  

 Helyi adókedvezmények, építési illeték kedvezmények biztosítása bizonyos esetekben a magántőke mo-
bilizálása érdekében.  

 Lakásépítési, lakhatási támogatási rendszer kidolgozása 

A városfejlesztési programok végrehajtására az önkormányzat gazdasági programjai, azon belül az 
éves költségvetések fejlesztési előirányzatai biztosítják a szükséges döntéseket és a forrásokat. Az 
Európai Unió költségvetési ciklusaihoz igazodva az önkormányzat feladata, hogy a településfejlesztési 
koncepcióban megfogalmazott célkitűzéseket és az egyes ágazati operatív programok pályázati, forrás-
szerzési lehetőségeit összehangolja. 

6. Mellékletek 

 NAV szja adatok 2011-2012 

 NAV társasági adó 2011-2012 

 NMH munkanélküliségi adatok 2011-2013 

 KSH területi statisztika 2012 


