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Bodajk Város Önkormányzat Képviselő testületének 

………………… sz. kt. határozata 

 a város településszerkezeti tervéről 

 

 

Bodajk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 7. § (3) bek. b) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján 

 

(1) Módosítja  az M= 1:10000 méretarányú Bodajk Város Településszerkezeti Tervét 

és a hozzá tartozó leírást. 

(2) A határozat elfogadását követően Bodajk város igazgatási területén készülő 

szabályozási terveket a településszerkezeti tervvel összhangban kell készíteni. 

(3) A településszerkezeti tervben beépítésre szánt fejlesztési területeket - a 

felhasználási igények sorrendjében - ütemezetten kell a beépítésre szánt terület 

kategóriába átminősíteni. 

Határidő: folyamatos 

(4) Bodajk igazgatási területére el kell készíteni a helyi építési szabályzatot. 

 

 

 

 

   Oszlánszki Zsolt    dr. Nagy Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 



A Településszerkezeti Terv leírása 

 

Bevezetés 

 
Bodajk Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalától a Fehérvár Építész Kft. 
megbízást kapott a településnek az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) előírásainak 
megfelelő rendezési terv átdolgozására. A megbízáskor a város módosította a 
településfejlesztési koncepciót, rendelkezett a stratégiai értékű elképzelésekről, 
melyet a testület elfogadott. A Koncepció módosításra került és az Önkormányzat azt 
határozatával elfogadta. 
 
Tervi előzményekként figyelembe vételre kerültek az elfogadott, vagy a kidolgozás és 
az elfogadás különböző fázisában lévő, a térségre vonatkozó alábbi, a terület-
felhasználást megalapozó, illetve meghatározó tervek. Ezek közül a legfontosabbak: 

 Bodajk Város Településfejlesztési Koncepciója (továbbiakban: Koncepció),  
 Bodajk Város hatályos településrendezési eszközei 
 Országos Területrendezési Terv (továbbiakban: OTrT), 
 Fejér megye Területrendezési Terve, elfogadva 2009. február (továbbiakban: 

FMTrT) - 
 

Alapfeltételek 

 
Bodajk Településfejlesztési Koncepciója megállapításai szerint a település jövőjét a 
belátható 5-10 évben alapvetően az alábbi tényezők fogják meghatározni: 

 Ki kell jelölni a kerékpárturizmus, illetve a bodajki strandot látogató turisták 
szabadidő eltöltésére szolgáló terület helyét, biztosítani kell a rekreációs 
terület kialakításának lehetőségét; 

 Kerékpárút építésére helyet kell biztosítani; 
 Területet kell biztosítani magas színvonalú golfpálya építésére és az ezt 

kiszolgáló létesítmények elhelyezésére; 
 A működő mezőgazdasági telephelyek fejlődési lehetőségeit biztosítani kell, 

úgy, hogy azok ne zavarhassák az egyéb települési funkciókat; 
 A város kedvező környezeti állapotának megőrzése érdekében, a környezetet 

minimális mértékben terhelő ipari jellegű, illetve mezőgazdasági feldolgozó 
üzemek kialakítását célszerű támogatni, ezeket is erre kijelölt helyen; 

 A város kedvező környezeti állapotának megőrzésére nagy hangsúlyt kell 
fordítani; 

 A település területén biztosítani kell a lehetőséget annak, hogy bárki 
kereskedelmi, vendéglátási tevékenységet folytathasson úgy , hogy azzal nem 
zavarja környezetét az elfogadhatónál nagyobb mértékben; 

 Az új közművek építéséhez helyet kell biztosítani a közterületen, és figyelmet 
kell fordítani a műtárgyak tájképet legkevésbé zavaró kialakítására; 

 Kisebb telephelyek kialakítására alkalmas terület kijelölése ipari jellegű 
tevékenység folytatására; 

 A közösségi zöldterületeket kell kialakítani; 
 Meg kell oldani a lakóterületre alkalmas területek beépíthetőségének 

feltételeit; 



 A jelenlegi belterületen biztosítani kell a tömbbelsők feltárhatóságát; 
 A kereskedelmi, gazdasági funkciónak helyet kell biztosítani úgy, hogy a 

lakóterületet ne zavarja; 
 A területfelhasználások igazodjanak a használati módhoz; 

 
Tervezett terület-felhasználás ismertetése 
 
A jelenlegi településszerkezetből kiindulva nem javasol jelentős funkcionális 
változásokat. A belterületen a meglévő településszerkezet tartalékai a jelentősek, a 
külterület használata is gyakorlatilag közel van az optimumhoz. 
 
A jelenlegi belterületen döntően lakóterületi és településközponti vegyes funkciókat 
jelöl meg a Terv: 

 a lakóterületeken a falusias, kertvárosias, kisvárosisa lakóterület, 
 új gazdasági területeket a terv a 81-es út mentén és a volt TSz major 

telephelyén, továbbá belterületen a volt szövőgyár helyén javasol. 
 A meglévő területek funkcióváltozása miatt a védőterületek mértéke változott. 

 
A külterületi részeken: 

 a alapvetően megtartásra kerül a jelenlegi használat, azt néhány elemében 
tovább kell fejleszteni, elsősorban környezeti-táji fejlesztések irányába. 

 A korábbi korlátozott használatú mezőgazdasági övezetek megszűntek, az 
OTÉK előírásai szerint általános mezőgazdasági területbe soroltuk ezeket a 
területeket szigorúbb építési előírásokkal. 

 
Terület-felhasználási módok általános építési használat szerint 
 
A fenti elvekre alapozva a település igazgatási területe beépítésre szánt (már 
beépített, illetve beépülő) és beépítésre nem szánt területekre tagozódik 
 
A beépítésre szánt területek: 
- lakóterületek,  
- vegyes területek,  
- gazdasági területek,  
- különleges területek, 
- üdülő területek 
A beépítésre nem szánt területek: 
- közlekedési területek,  
- zöldterületek,  
- mezőgazdasági területek,  
- erdőterületek 
- vízgazdálkodási területek. 
- különleges beépítésre nem szánt területek 
 
Sajátos építési használat szerinti beépítésre szánt területek 
A beépítésre szánt fejlesztési területek kiválasztásánál a meglévő felhasználások 
fenntartása, a településszerkezeti adottságok megtartása és a területi koncentráció 
elve érvényesül. A beépített és beépítésre szánt területek zömmel lakó és vegyes 
területek. 



A város igazgatási területének beépítésre szánt területei az alábbi terület-
felhasználási egységekre tagozódnak: 
Lakóterületek   Szintterület 
sűrűség 
- kisváros lakóterület (Lk)   1,5 
- kertváros lakóterület (Lke)   0,6 
- falusias lakóterület (Lf)   0,5 
Vegyes területek 
- településközpont vegyes terület (Vt)   1,2 
Gazdasági területek 
- kereskedelmi és szolgáltató gazdasági terület (Gksz)  1,2 
Üdülőterület 
- Üdülőházas (Üü) 
Különleges területek 
- Különleges oktatási (Ko)   1,2 
- Különleges bánya (Kb)   0,6 
- Különleges mezőgazdasági üzemi (Kmü)   1,0 
- Különleges rekreáció (Krek)   0,7 
 
Sajátos építési használat szerinti beépítésre nem szánt területek 
A külterület túlnyomó része beépítésre nem szánt terület, amelynek tagozódása a 
táji, természeti adottságokhoz igazodva került rögzítésre. 
A város igazgatási területének beépítésre nem szánt területei az alábbi terület-
felhasználási egységekre tagozódnak: 
Közlekedési és közműterületek 
- általános közlekedési terület (Köá) 
Zöldterületek 
- közpark (Z-kp) 
Erdőterületek 
- gazdasági erdőterület (Eg) 
- védelmi erdőterület (Ev) 
Mezőgazdasági területek 
- általános mezőgazdasági területek (Má) 
- kertes mezőgazdasági területek (Mk) 
Vízgazdálkodási területek 
- vízmű terület (V) 
Különleges területek 
- temető (kegyeleti park) (Kkegy) 
- temető (Kt) 
- Golf  (Kgolf) 
- Tábor (Ktáb) 
 
A terület-felhasználások tervezett rendje 
 
Beépített és beépítésre szánt területek  
 
Lakóterületek (L) 
A lakóterületek fejlesztésében alapelvként a település beépítettségi intenzitásának a 
növelése szolgált, amit az eddig be nem épített területek felosztásával lehetett elérni. 



Azokon a területeken, ahol belterület növelésére került sor további lakóterületi jelleg 
kialakulása már megkezdődött. 
A településszerkezeti terv fő lakóterületi fejlesztési irányai: 
Kertvárosi lakóterületek (Lke) övezetbe kerül az Arany János és Mandulás utcától 
délre eső, a Deák Ferenc utca és a Mór-Bodajki víz közötti terület, a az általános 
iskola mögötti terület és a temetőt követő terület Balinka irányába. 
A terv készítése során a fejlesztések és lakóterületi igények optimális mértékét 
igyekeztünk megtalálni, figyelembe véve a kialakult állapotot. 
 
Településközpont vegyes terület (Vt) 
A település tényleges központja a Május 1. utca mentén a Bodajki tó magasságában 
alakult ki. 
Új településközponti terület kijelölésére a sportpálya helyén és a tó mellett kerül sor. 
Itt intézményi, szolgáltató területek fejlesztésére nyílik lehetőség, illetve a meglevő 
intézmények tovább fejleszthetők. 
 
Gazdasági területek (G) 
A település a környezetbarát, munkahelyteremtő kisvállalkozások létrejöttét, a 
település gazdasági erejének a növelését többféle módon támogatja. 
Meghatározza azokat a funkciókat és tevékenységeket, amelyek az egyes 
övezetekben végezhetők, építészeti és környezeti feltételrendszert ad keret-jelleggel, 
amelyben a vállalkozások működhetnek. Így a környezetet nem terhelő vállalkozói 
telephely a lakóterületeken belül is elhelyezhető. 
Kereskedelmi, szolgáltató (Gksz) terület a 81 sz. főút mellett, a vasúttól keletre, 
illetve a volt Tsz központ helyén, a volt szövőgyár helyén kerül kijelölésre. 
 
Különleges területek (K…) 
Oktatási (Ko). Hang-Szín-Tér iskola területe került ebbe a területfelhasználási 
kategóriába. 
Bánya területek (Kb). Balinka irányában található bánya területe. 
Különleges rekreáció (Krek) a település közigazgatási területén található bodajki-tó 
(strand) és vasút közötti terület a módosítandó terven is rekreációs területként jelölt. 
A turisztikai fejlesztések elsődleges célterülete, mely a meglévő adottságokra képes 
építeni. 
Mezőgazdasági üzemi területek (Kmü).a településen található major a korábbi terven 
is mezőgazdasági üzemi területként szerepelt 
 
Beépítésre nem szánt területek 
 
Közlekedési és közműterületek (K) 
Bodajk tervezett közlekedési és közüzemi fejlesztései a jelenlegi területeken 
megoldhatóak (illetve az új területeken részét képezik az eseti fejlesztési 
programoknak). A település szerkezetének jellegéből adódóan a közlekedési 
nyomvonalak a belterületen zömében nem kellő szabályozási szélességűek, 
szélesítésre szorulnak. Főleg a hegy felé felkúszó utcák szélessége szűkös. 
 
Zöldterületek (Zkp) 
A település zöldfelületi rendszerét a zöldterületek, az ún. zöldfelületű intézmények 
(parkosított területtel rendelkező oktatási, gyógyászati, ill. közigazgatási 
intézmények), és az elsősorban külterületen elhelyezkedő erdőterületek alkotják. 



Településökológiai, esztétikai szempontból a település fontos feladata egy 
összefüggő, tömbösített központi elemeket (közparkok, iskolakert, temető), illetve 
azokat összekötő lineáris elemeket (fasor, erdősáv, vízfolyás) tartalmazó rendszer 
kialakítása. Bodajk település-szerkezetének fontos elemei a viszonylag fás foltokban 
elhelyezkedő zöldterületei. Ezek közül kiemelkedik a Polgármesteri Hivatal előtti 
parkosított és gondozott zöldsáv és a tó környéke. Intenzív zöldterületként kell 
kezelni az általános iskola udvarát és a védelemre is javasolt kastélyparkot, melyek 
gyönyörű idős faállománnyal rendelkeznek. A tömbös épületek között intenzív 
zöldterületet alakítottak ki, mely kevésbé karbantartott. 
 
Erdőterületek (E) 
Erdőterület az Állami Erdészeti Szolgálat nyilvántartása szerint erdő nyilvántartású, 
nagyrészt erdő művelési ágú területek.  
A meglévő erdőterületek egy része talajvédelmi besorolású, néhány kisebb 
erdőrészlet mező- és településvédő funkciójú.  
Erdőterület termelésből való kivonása nem szükséges. 
 
Mezőgazdasági területek (M) 
A mezőgazdasági területek az alábbi övezetekbe tartoznak: 
- Má: általános mezőgazdasági övezet: az árutermelésre alkalmas termőterületek, 

művelési águk döntően szántó. 
- Mk kertes mezőgazdasági övezetek, melyek a korábbi zártkertek területeit 

jelentik. Itt jellemzően kert és gyümölcsös művelési ágakban és módon 
folytatható mezőgazdasági tevékenység.  

 
Vízgazdálkodási területek (V) 
Ebbe a kategóriába tartozónak jegyzi a terv a Gaja-patak, a Móri-bodajki víz területét 
és a hozzátartozó vízgazdálkodási területeket, a vízmű kutakat és a bodajki strand 
területét. 
 
Különleges beépítésre nem szánt területek 
Különleges golf (Kgolf) A golfsport Magyarországon az elmúlt évtizedben jelentős 
fejlődésen ment keresztül. A település déli részén a belterület Fehérvárcsurgó 
közigazgatási határa és a természetvédelmi terület között elterülő településrész 
került golfpálya céljára kijelölésre, mely táji és természeti környezete miatt ideális 
golfpálya céljára. 
Különleges temető terület (Kt): a belterületen a meglevő temető területe.  
különleges kegyeleti park terület (Kkegy): a település belterületén a volt szovjet 
sírkert területe. 
Különleges tábor terület. a Gaja-völgyben található ifjusági tábor területe 
 
Irányelvek a szabályozási terv készítéséhez 
 
A beépítésre szánt területek szabályozásának tekintetében: 
- a települési karaktert meghatározó településközponti vegyes és a lakóterületeken 

a hagyományos településszerkezet és településkép, az épített környezet 
értékeinek megőrző és továbbfejlesztését  

- a fejlesztésre, változásra tervezett beépítésre nem szánt területeken a 
természeti-táji környezetbe illeszkedést 

biztosító szabályozási elemek kialakítása a legfontosabb alapelv. 



Ajánlatos a zöldterületek kialakítását parkterv kidolgozásához kötni. 
Az erdősítéseket őshonos fafajtákkal kell megóvni, védelmi és turisztikai célú 
besorolásban. 
Az általános mezőgazdasági használatú területek igénybe vételében az OTÉK 
általános szabályai a mérvadóak. A természetvédelmi területeken a mezőgazdasági 
területek beépítését korlátozni kell. 
 
 
A településkarakter védelme és a karakter új elemei: 
 
A településen az alábbi egyedi védelem alatt álló műemlékek találhatóak: 
 

Műemlékvédelem alatt álló építmények 

Nepomuki Szent János-
szobor 

Ady Endre u. hrsz.: 564 késő barokk 
 

1803 

Kapucinus rendház  Ady Endre u. 1. hrsz.: 598/1 barokk 1747 

Kálvária-szoborcsoport  Kálvária u. 30. 
 

hrsz.: 1056/2 
 

barokk 
 

1736 
 

Kapucinus templom 
(Segítő Boldogasszony) 

Petőfi u. 
 

hrsz.: 598/1 
 

barokk 
 

1742 
 

Községháza Petőfi u. 58. 
 

hrsz.: 562 
 

klasszicista 
 

1820 körül 
 

A Hochburg–Miske-
kastély műemléki 
környezete (MK) 

    

Hochburg–Miske-kastély  Petőfi u. 93. 
 

hrsz.: 1006, 
1007, 1008, 
1009, 1010/1–
2, 1065/4 
 

klasszicista 
 

1839 
 

 
A régi településrészen több helyi védelemre javasolt lakóépület található. Ezen 
épületek értékkataszterét és a helyi védelmi rendeletet meg kell alkotni.  
 
 
Tájhasználat, tájrendezés 
 
Bodajk város közigazgatási területét az alábbi természetvédelmi oltalom alatt álló 
területek érintik. 
 
ex lege országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt áll: 

 Néhány forrás; 

 A következő nyilvántartott barlangok:  
o Bodajki-barlang,  

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=cave_4421-43


o Bodajki-kőfejtő ürege,  
o Gaja-szurdok sziklaürege,  
o Gaja-völgyi-odú,  
o Király-kő bal alsó, ill. felső barlangja,  
o Király-kő jobb alsó, ill. felső barlangja,  
o Muflon-istálló,  
o Perem-barlang,  
o Rigó-lyuk,  
o Sobri Jóska barlangja.  

A barlangokra vonatkozó adatokat, dokumentumokat tartalmazó adattár. 
Felállításáról a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény rendelkezik, 
tartalmát a 13/1998 KTM rendelet tartalmazza. A barlangok felszíni 
védőövezetének helyrajzi számos lehatárolását a 16/2009. (X. 8.) KvVM 
rendelet tartlamazza, e szerint Bodajkon az érintett helyrajzi számok a 
következők: 034; 043/3; 049. 
 

Európai közösségi jelentőségűek (Natura 2000 hálózat): 

 Móri-árok SCI (kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési 
terület) Bodajk külterületét É felől érinti. A Natura 2000 területek 
kijelölésének célja az azokon található, kijelölésük alapjául szolgáló fajok, 
és kijelölésük alapjául szolgáló élőhelyek természetvédelmi helyzetének 
megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a kijelölésük alapjául 
szolgáló természeti állapot és az azt létrehozó, illetve fenntartó 
gazdálkodás feltételeinek biztosítása. 
 

Helyi védettség 
Gaja-szurdok TT 
A Bodajkról Balinka vezető főút mentén balra kanyarodva egy földút vezet a 
szűk Gaja-völgybe.  
Javasolt az egyéb védelem alatt nem álló, de a település képét meghatározó 
egyedi tájértékek kataszterének elkészítése, és a tájértékek kiemelt 
közgazdasági értékként való kezelése. 
 

Országos ökológiai hálózat 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvényben 
lehatárolt és a 2008. évi L. törvény által módosított országos ökológiai hálózat 
övezete is érinti a települést. Az ökológiai hálózat a természetvédelmi 
szempontból jelentősebb természetközeli állapotokat tükröző területeket köti 
össze és a területek közötti ökológiai kapcsolatokat biztosítja. Az országos 
ökológiai hálózat övezete magterület, ökológiai folyosó, és pufferterület 
besorolású övezetekre bomlik. Bodajk területét az első kettő kategória érinti. 

 
Bodajk közigazgatási területén védendő elemként jelennek meg továbbá a nyílt 
karsztterületek. Az érintett érzékeny, sérülékeny területek a nyílt karsztterületek 
jegyzékét tartalmazó 8002/2005. KvVM tájékoztató alapján kerültek lehatárolásra. A 
lehatárolásnak elsősorban környezetvédelmi vonatkozásai vannak, melyekből 
fakadóan területhasználati korlátozások is adódhatnak. 

 

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=cave_4421-40
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=cave_4421-41
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=cave_4421-42
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=cave_4421-51
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=cave_4421-51
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=cave_4421-44
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/barlangok/13-1998_KTM_rendelet%20hat%E1lyos%202007_03_08.pdf


A természeti területek védelme érdekében a mezőgazdasági, ill. a turisztikai 
használatot, és a tájvédelmet össze kell hangolni, ezért a terület mezőgazdasági 
használat esetén korlátozott funkciójú mezőgazdasági területként besorolt. 
 
 
Környezetalakítás, környezetvédelem 

 
A településszerkezeti terv figyelembe veszi a Bodajk területét érintő táj-, természet-, 
és környezetvédelmi előírásokat. Ezek közül a legfontosabbak:  
A Megyei terv Bodajk közigazgatási területét érintő Térségi Övezetei a következők: 

 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
 Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

 Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek övezete 

 Magterület övezete 
 Ökológiai folyosó övezete 
 Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 
 Történeti települési területek övezete 
 Vízeróziónak kitett terület övezete 
 Széleróziónak kitett terület övezete 

 
Közlekedés 
 
A település úthálózata nagyobb részben burkolt utakból kisebb részben burkolatlan 
utakból áll. Az utcák szabályozási szélessége változó 6-46,0 m között vannak. 
 
A két országos összekötő út a település hálózatában helyi másodrendű főúti 
besorolást kaphat, azzal, hogy a szabályozás során beépítési kötöttségek lehetnek. 
A belterületi utcák nagy része lakóutca funkciót tölt be, közülük gyűjtőútként a Petőfi 
S. utca -  Deák Ferenc utca -Tópart utca –Templomkert utcának és a Május 1.  
utcának van szerepe. 
 
A 8209 jelű út melletti gazdasági területek, illetve új lakóterületek feltárását a közútról 
lehet megoldani. A gazdasági területek szabályozásánál vizsgálandó szervizutak 
létesítési lehetőségei. Az új úthálózatot az OTÉK paraméterei szerint lehet 
szabályozni. 
 
Jelentős hálózati elem a 8209. jelű út és a 81. sz. főút csomópontjának rendezése a 
főút szélesítése kapcsán. A közutat új csomópontban kell kikötni a főúthoz, amelynek 
egyetlen lehetősége a 81117 jelű Csókakői bekötő úttal alkotott közös csomópont. A 
domborzati viszonyok itt biztosítják egyedül a négyágú csomópont építésének 
lehetőségét. A szabályozás során figyelembe kell venni egy 2x2 sávos főút 
helyigényét balra és jobbra kanyarodó sávokkal. 
 
 
Közművek 
 
Vízellátás 
Bodajk város alap ivóvízellátása a városban lemélyített karsztkútról az 1960-as 
években épül ki. A vízellátó rendszerhez a folyamatos fejlesztések során  – egy 



regionális ágrendszeren át – kapcsolódtak az alábbi települések: Bakonycsernye, 
Nagyveleg Csókakő, Csákberény, Gánt és Söréd. A balinkai bánya bezárása előtt a 
regionális vízellátó rendszer részére új vízbázis került kialakításra, a Bodajk Kajmáti 
vízbázis, ahol 2 db karsztkút került lemélyítésre. A kutak beüzemelése után a 
vízellátó rendszer távvezetéke –  néhány módosítással – átkötésre került az új 
vízbázisra.  
Az elosztóhálózat megfelelően erős, a hálózati nyomás megfelelő, a jelenleginél 
lényegesen nagyobb fogyasztásra került kiépítésre, zömében körvezetékes 
kialakítású. Az egyes fejlesztési területek vízellátása a hálózathoz, táv,- és összekötő 
vezetékekhez történő csatlakozással elláthatók ivóvízzel és helyenként tüzivízzel.  
Amennyiben nagyobb létesítmények is építésre kerülnek, a tüzivíz ellátás műszaki 
megoldását külön kell vizsgálni, az igényeknek megfelelő nagyságú térszíni tüzivíz 
tárolót kell létesíteni.   
 
Szennyvízelvezetés 
Bodajk város és Balinka község szennyvízelvezető rendszere, a tisztítóteleppel 
együtt épült ki. A telep tisztítási kapacitása: 630 m3/d. A város szennyvízelvezető 
rendszer a településen döntően gravitációs csatornahálózat alkotja. Egy –egy 
részvízgyűjtő terület összegyűjtött szennyvízének továbbítását a magasabban fekvő 
gravitációs hálózatba a mélyponton telepített szennyvíz átemelő és a hozzá 
kapcsolódó nyomócső biztosítja. 
A kijelölt fejlesztési területek szennyvíz elvezetése (30 - 45 m3/d) a tervezett elvezető 
rendszerhez gravitációs vagy kisátemelős megoldással csatlakoztatható. A 
fejlesztések során a gravitációs csatorna hálózat többlet szennyvízzel terhelhető, 
ugyanis az egyéb műszaki megfontolások pl. tisztíthatóság, nagyobb esés stb. miatt 
a csatornák lényeges kapacitás többlettel rendelkeznek. A községi átemelők 
szivattyú kapacitását, az egyes kiemelkedően nagy szennyvizet kibocsátó fejlesztés 
során – az elvezetés vonalba eső műtárgyakat –  felül kell vizsgálni és szükség 
esetén az átemelőkben szivattyúkat kell cserélni. Ez a gépcsere, a tisztítótelepi 
kapacitás biztosítása mellett a helyenként a fejlesztés feltétele. 
 
Felszíni víz elvezetés 
Bodajk város belterülete (233 Ha) a Mór - Bodajki  ( Móri víz) vízfolyás vízgyűjtő 
területén fekszik. A vízfolyás kezelője a KDT Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság. 
A Móri víz vízfolyás a befogadója a település elvezető árok (csatorna) hálózatának. A 
külső területek egy rész a Gaja patak vízgyűjtőjéhez tartoznak. A patak kezelője 
szintén a KDT Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. A település belterületének 
vízelvezetésében szerepet játszik még a vízfolyás mentén a Móri víz mellékága a 
Malom csatorna, valamint a volt és megtartott, a település területének természetes 
esését követő levezető árkok.  
A belterületi utcák nagyobb részén kiépült a csapadékvíz elvezető rendszer, 
változatos, helyenként az utca jellegének megfelelően kialakított műszaki 
megoldással. A belterületi vízgyűjtő tagolt, egy – egy szakaszon az elvezető rendszer 
a domboldalról lefolyó csapadékvíz is terheli. 
Indokolt a teljes városra vonatkozó, minden utcát érintő vízelvezetési terv 
elkészítése, amely kezeli a város mögötti külső vízgyűjtőről lefolyó csapadékvíz 
visszafogását (övárokkal ), meghatározza az egyes utcák árkainak vízterhelését. 
Ezeknek az adatoknak a birtokában kell végrehajtani. 
 



Villamos közművek 
A település villamos energia ellátásának üzemeltetője az E.ON Észak-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. Székesfehérvári Régiója. Bodajk ellátása a Mór északi részén 
található 120/20 kV-os alállomásból kiinduló 2 db 20 kV-os légvezetékeken történik. 
Az egyik a települést észak-keleti irányból a 81-es számú közúttal párhuzamosan 
vezetett légvezetékről ágazik le, a másik dél-nyugati irányból Balinka-Isztimér 
légvezeték leágazásaként érkezik. A Diófa utca végénél külterületen találkozik a két 
nyomvonal.  
Bodajk területén belül is légvezetéken kerülnek ellátásra a környező utcákban 
elhelyezett oszlopra szerelt transzformátor állomások  
A település területén nem található közép és nagyfeszültségű földkábeles hálózat.  
A kisfeszültségű hálózatok jellemzően oszlopokra szerelt, légvezetékes 
kialakításúak. A közvilágítási lámpatestek is ezekre az oszlopokra kerültek 
felszerelésre.  
A szerkezeti tervi változások miatti többlet villamos energia igény a meglévő villamos 
hálózatról kielégíthető. A konkrét műszaki megoldás az áramszolgáltatóhoz eljutatott 
energia igényre adott válasz alapján tervezhető. 
 
Gázellátás 
Bodajk területét érinti a Nabucco gázvezeték nyomvonala, melynek pontos 
beazonosítása a tervezővel egyeztetésre került, védőtávolsága a szerkezeti terven 
rögzített. 
A város vezetékes gázellátása teljes körűen megoldott és biztosított. Gázfogadó 
állomás helye rögzített. 
 
Hírközlés 
A település vezetékes távközlési hálózatát a székesfehérvári 22-es körzet részeként 
működik. A hozzáférést eseti kérelmek alapján bírálják el. A mobiltelefónia 
elérhetőségei a városban jók, a belterületen adatátviteli tornyok és berendezések 
nincsenek. 
A településen belüli hálózat szabadvezetékes, illetve légkábeles kiépítésű. Belátható 
időn belül a földkábelbe való áthelyezés nem várható, de az új fejlesztésű 
területeken már ezzel a megoldással célszerű élni. A mobil telefónia fejlesztési 
programjai várhatóan felgyorsulnak a távközlési liberalizáció előrehaladtával várható. 
 
Hulladékgazdálkodás 
A hulladék gyűjtését és szállítását heti időközönként szolgáltató végzi. Az 
összegyűjtött szilárd kommunális hulladék környezetszennyezést nem okozó 
elhelyezése megoldott. A jelenlegi hulladék-elhelyezés környezetvédelmi 
szempontból megfelelőnek tekinthető. A településen az illegális hulladéklerakó 
helyeket meg kell szüntetni, gondoskodni kell újak kialakulásának 
megakadályozásáról. A település csatlakozott a Közép-Dunavidéki 
Hulladékgazdálkodási rendszerhez, melyben 168 településsel működik együtt. Ennek 
részeként várhatóan a településen is megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés, a 
hulladékok modern, európai színvonalú gyűjtése, elszállítása és kezelése.  
A településen tervezett fejlesztések a kommunális szilárd hulladék mennyiségének 
jelentős növekedésével nem fognak járni. 
 
 


