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BEVEZETÉS 

Kiskőrös  Város  Önkormányzata  megbízásából  a  Város‐Teampannon  Kft.  készíti  a  településrendezési 
eszközök módosítását tárgyalásos eljárás szerint egy részterületen. 

Kiskőrös Város Önkormányzat Képviselő‐testülete a 147/2019. sz. Képv.  test. határozata  (lásd melléklet) 
értelmében  döntött  a  településrendezési  eszközeinek  módosításáról.  A  határozat  2.  pontjában  a 
tervmódosítással  érintett  területen  tervezett  beruházás  helyszínét  kiemelt  fejlesztési  területté 
nyilvánította. 

 

Részterület módosítással érintett terület és a módosítás célja: 

Az Árpád úti Kiskunhalasi Szakképzési Centrum területén lévő két telek összevonásra került (2560 hrsz), de 
két  külön  övezetben  van  a  Szabályozási  tervben.  Az  ingatlan  területére  tervezett  tornacsarnok 
elhelyezéséhez egy övezetbe kell sorolni a területet. 

 

A  részterületet  érintő módosítás  kiemelt  fejlesztési  területként  a  314/2012.  (XI.  8.)  Kormányrendelet 
(továbbiakban: TFR rendelet) 32. § (6) bekezdés c) pontja értelmében tárgyalásos eljárásban történik.  

A  partnerségi  egyeztetés  a  15/2017.  (VII.13.)  önk.  rendelet  szerint  történik  a  helyi  lakosság, 
érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, egyházak előzetes értesítésével és a lakossági fórummal. 

 

Kiskőrös hatályban lévő településrendezési eszközei a következők: 

 Helyi építési szabályzatról szóló 18/2015. (IX. 10.) Önkormányzati rendelet 

 Településszerkezeti tervről szóló 95/2015. számú Kt. határozat 

 

A hatályos településrendezési eszközök a település honlapján is megtekinthetők a következő honlapcímen: 

http://kiskoros.hu/kiskoros‐varos‐helyi‐epitesi‐szabalyzatarol‐es‐szabalyozasi‐terverol‐szolo‐rendelet 

 

A módosítás a szabályozási tervet érinti. 

Az  Önkormányzat  a  településrendezési  eszközeit  az  Országos  Településrendezési  és  Építési 
Követelményekről  szóló  253/1997.  (XII.  20.)  Kormányrendelet  hatályos  településrendezési 
követelményeinek figyelembe vételével módosítja. 

 

Jelen  dokumentum  tartalmazza  a  módosítási  javaslatot  (jóváhagyandó  munkarész),  valamint  azok 
indoklását (vizsgálat és alátámasztó javaslat). 
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I. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő‐testületének  ../2020. (…….) önkormányzati 

rendelete a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Kiskőrös  Város Önkormányzatának  Képviselő‐testülete  az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi 
LXXVIII.  törvény  62.  §  (6)  bekezdésének  6.  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és 
védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  6.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.8.)  Korm.  rendelet  28.  §  (1)  bekezdésben 
biztosított  véleményezési  jogkörében  eljáró  Bács‐Kiskun  Megyei  Kormányhivatal  Állami  Főépítésze,  valamint  a 
településfejlesztési  dokumentumok,  településrendezési  eszközök,  a  településképi  arculati  kézikönyv  és  a  településképi 
rendelet  partnerségi  egyeztetésének  szabályairól  szóló  15/2017.  (VII.13.)  önkormányzati  rendelet  szerinti  partnerek 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) Kiskőrös város helyi építési szabályzatáról szóló 18/2015. (IX. 10.) rendeletének (továbbiakban Rendelet) 1.18 és 

1.26 (C5 és D5 jelű) mellékletei jelen rendelet 1. mellékletén jelölt tervezési terület normatartalmával módosul. 

 

2. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést megelőzően indult folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 

Kihirdetés napja: 2020. ………………... 

 

Domonyi László               Dr. Turán Csaba 

       polgármester          jegyző 
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1. melléklet a …./2020. (…) önkormányzati rendelethez: 

Szabályozási terv (M=1:2000)  
 

 
 

Jelmagyarázat 

   

Módosítással érintett tervezési terület határa 
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II. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓMUNKARÉSZEK 

MÓDOSÍTÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÖSSZEFÜGGÉSEI – környezetalakítás terve, szabályozási 
koncepció 

S Z A K K É P Z É S I   C E N T R UM   BŐ V Í T É S E ,   T O R N A C S A R NO K   L É T E S Í T É S E   C É L J Á B Ó L  

Tervezési terület lehatárolás 

Az Árpád utca – Bajcsy‐Zsilinszky Endre utca – 2556, 2557 hrsz‐ú ingatlanok – Víztorony utca – 2563/6 hrsz‐
ú út által határolt terület 

 

A tervezési terület magában foglalja az Árpád utcai Kiskunhalasi Szakképzési centrum területét, valamint a 
Liget utca és Víztorony utca között fekvő 2563/1 és 2563/5 hrsz‐ú telkeket. 

A szakképzési centrum a hatályos terv állami alapadati szerint két  ingatlanon fekszik, 2560 és 2562 hrsz. A 
2562  hrsz‐ú  telken  található  a  kollégium,  a  2560  hrsz‐ú  telken  pedig maga  az  iskola  épület. A  változási 
vázrajz  szerint  a  két  földrészlet  összevonásra  került  2019.  júliusában, mely  így most már  a  2560  hrsz‐ú 
kivett, középiskola és kollégium 7744 m2 nagyságú földrészleten található. 

A  tervezési  területen  a  2563/1  és  2563/5  hrsz‐ú  földrészleteken  található még  két  társasház, melynek 
övezeti  besorolása  hiányzik  a  szabályozási  tervlapról.  Az  övezeti  besorolása  a  korábbi  terv  szerint  a 
szomszédos, hasonló beépítésű Vt‐2.4 településközpont vegyes övezet. 

 

ORTOFOTÓ A VIZSGÁLT TERÜLETRŐL ÉS KÖRNYEZETÉRŐL (FORRÁS: GOOGLE EARTH 2019.) 
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Tervezési alaptérkép 

A  tervezési  alaptérkép  az  állami  földmérési  adatok  felhasználásával  kidolgozott  alaptérkép,  melyet  az 
Önkormányzat bocsátott rendelkezésre 2014. augusztusában. 

 

Földhivatali alaptérkép 
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Változási vázrajz a tervezési területre vonatkozóan 

 

 

Tulajdonosi fejlesztési szándék 

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum, mint az ingatlan vagyonkezelője tornacsarnokot szeretne létesíteni az 
Innovációs  és  Technológiai Minisztérium  támogatásával.  A  tornacsarnok  tervezése  folyamatban  van.  A 
tornacsarnok  létesítése  mellett  helyet  kap  az  iskola  területén  egy  kültéri  fittness  pálya  és  egy 
kerékpártároló, valamint egy díszudvar. A telken belül 18 db új parkolóhely létesül. 

A tervezett sportcsarnok 12 m magas lesz a 4 szintes lapostetős kollégiumi épület és a 3 szintes magastetős 
iskolai épület között. A telek jelenlegi 26,54% beépítettségét 20,73%‐kal növeli meg az új épület, mellyel így 
összesen 47,27%‐os beépítettségű  lesz. A  tornacsarnok előkert nélkül  kerül  elhelyezésre,  a  járdához  egy 
üvegfalú terasz jellegű portállal csatlakozóan. 

A következő oldalakon bemutatjuk az előzetes terveket. 
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Előzetes látványterv az utcai homlokzatról 

 

 
Előzetes látványterv az udvari homlokzatról 

       
         4 szintes kollégium épülete        2 emelet + tetőtér kialakítású iskola épülete 

Az iskola fejlesztését korlátozó tényező nem érinti. 
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Sportcsarnok tervezett helyszínrajza 

(Forrás: Kiskőrös Város Önkormányzata, Babud Mérnöki Iroda) 
 

 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

Településszerkezeti terv 

A hatályos településszerkezeti terv szerint a tervezési terület településközpont vegyes területbe tartozik. A 
határoló közutak közül a Bajcsy‐Zsilinszky utca országos mellékút besorolású, az Árpád utca helyi gyűjtőút 
kategóriájú. Mindkét úton van tervezett kerékpárút. 

A településszerkezeti terv nem kerül módosításra. 



  KISKŐRÖS TRE MÓDOSÍTÁS – 2019. NOVEMBER 

10 

 Hatályos településszerkezeti terv részlet 

 
Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 

A  hatályos  szabályozási  terv  szerint  a  szakképző  iskola  összevonásra  került  telke  kétféle  településközpont  vegyes 
építési övezeti besorolású: Vt‐1.3 és Vt‐2.3. A tervezett tornacsarnok területén található övezethatár megakadályozza 
a 12 m magas épület elhelyezését. Az új épület elhelyezéséhez az  intenzívebb Vt‐1.3 övezet megtartása  indokolt a 
területen, mivel  a  paramétereiben  a  kedvezőbb  paraméterek  intézménylétesítéshez  kötöttek.  A  HÉSZ  vonatkozó 
településközpont terület előírásai a következők: 
 

 
VEGYES TERÜLETEK 

Településközpont terület (Vt) 
29. § 

(1) A településközpont vegyes terület a szabályozási tervlapokon Vt jellel szabályozott területfelhasználási egység, 
mely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló épületek elhelyezésére szolgál. 

(2) A településközpont terület övezetében elhelyezhető épület‐ a lakó rendeltetésen kívül: 
a) igazgatási, iroda, 
b) kereskedelmi, szolgáltató, 
b) szállás jellegű, 
c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
d) kulturális, közösségi szórakoztató, 
f) sport 
rendeltetést is tartalmazhat. 

(3) A településközpont terület telkei csak teljes közművesítettség esetén építhetők be. 
AZ ÉPÍTÉSI TELEK

övezeti 
 Jele 

beépítési 
 módja 

 legkisebb 
kialakítható területe 

m2 

legnagyobb 
beépítettsége 

% 

minimális
zöldfelületi 
aránya  

% 

épületének
legkisebb‐legnagyobb 
épületmagassága  

(m) 
Vt‐1.1  O  1000  60 20 >7,5 
Vt‐1.2  O  800  60 10 3,6‐5,0 (4,5‐5,5(I))
Vt‐1.3  O (Z+)  800  70 10 6,0‐9,0 (12+)
Vt‐1.4  O  1000  60(K) 10(K) 7,5‐10,0
Vt‐2.1  SZ  3000  40 20 5,0‐7,5
Vt‐2.2  SZ  4000  40 10 6,0‐9,0
Vt‐2.3  SZ  1000  50 20 4,5‐10,0
Vt‐2.4(II)  SZ  700  60 10 7,5‐12,5
Vt‐2.5  SZ  1500  60 20 4,5‐10,0
Vt‐2.6  SZ  1200  40 20 3,6‐7,5
Vt‐2.7  SZ  2000  30 30 12,5 
Vt‐2.8  SZ  1500  60 20 4,5‐10,0
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Vt‐3.1  Z  800  80 10 7,5‐10,0
Vt‐3.2  Z  500  65 20 3,6‐4,5
Vt‐4.1  Kt(III)  K  K K 14,0 
Vt‐4.2  Kt  K  K K 10,0 

I  a Petőfi utcára, a Piac térre és a Bajcsy‐Zsilinszky utcára néző telkek esetén legkisebb‐legnagyobb 
épületmagasság: 4,5‐5,5 m 
II  Lásd még (14) bekezdést 
III Kt : Kialakult telepszerű beépítési mód, 
K: kialakult beépítés, telekterület és zöldfelület. 
SZ – szabadon álló, O – oldalhatáron álló, Z – zártsorú 
+ – technológiailag indokolt esetben közhasználatú (iskola, sport stb.) intézmény és kiszolgáló létesítményei elhelyezésekor 
alkalmazható 

(5) Az övezetekben állattartó épület és az állattartást kiszolgáló melléképítmény nem helyezhető el. 

(6) Vt‐2.2 övezetben a melléképítmények közül nem helyezhető el közműpótló műtárgy, siló, füstölő, ömlesztett 
anyagtároló. A többi Vt jelű övezetben a melléképítmények közül nem helyezhető el közműpótló műtárgy, siló, 
füstölő, ömlesztett anyagtároló, folyadéktartály, gáztároló valamint gáztartály. 

(7) Üzemanyagtöltő Vt övezeten belül kizárólag a 2385 és 2386 hrsz‐ú ingatlanokon (Tesco területén) helyezhető el, az 
övezetben egyéb, a fő rendeltetést kiszolgáló épület nem helyezhető el. 

(8) Vt‐4.1 övezet területén új tömbtelek nem alakítható ki, meglévő tömbtelken új úszótelek nem létesíthető, új épület 
nem helyezhető el, meglévő épület úszótelke és épület által elfoglalt terület nem növelhető. 

(9) Településközpont területen, a Vt‐2.8 övezet kivételével, nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki. 

(10) A Vt‐1.2 övezet helyi értékvédelmi területen lévő telkei nem oszthatók meg. 

(11) Vt‐2.5 övezetben, telek nem beépíthető részén meglévő lakóépület, funkcióját megtartva, legfeljebb egyszer 25 
m2‐rel bővíthető az övezetben előírt beépíthetőség mértékéig. 

(12) A fő rendeltetést kiszolgáló épület épületmagassága Vt‐1.2 övezetben legfeljebb 3,0 méter, Vt‐1.1 övezetben 
legalább 3 m, legfeljebb 4,5 méter, a Vt‐2.2 övezetben legalább 4,5 méter. 

(13) Azok a meglévő épületek, melyek épületmagassága nem éri el az övezetben előírt minimumot,– eredeti 
rendeltetésüket megtartva – egy alkalommal felújíthatók, legfeljebb 25 m2‐rel bővíthetők az övezetben előírt 
beépíthetőség mértékéig, tetőterük beépíthető, ha az övezeti paramétereket a változtatással nem tudják teljesíteni. 

(14) * 

(15)  Szomszédos  főépítmények  közterületre néző  homlokzatmagassága  között  legfeljebb  1,0 m  eltérés  lehet. Ha  a 
szomszédos  épületek  homlokzatmagassága  között  1  méternél  nagyobb  az  eltérés,  akkor  a  magasabbhoz  kell 
illeszkedni. (Az illesztési előírás az övezetre érvényes épületmagassági korlátokat nem írja felül!) 

(16)* 

(17) A Vt övezetekben garázs(ok) a főépülettel egybe építve vagy annak takarásában helyezhető(k) el. 

(18) Településközpont területen, a Vt‐1.2, a Vt‐2.2 és a Vt‐2.5 övezetek kivételével, utcafronton 1 szintes épület vagy 
épülettraktus nem alakítható ki. 

(19) Az övezetekben elhelyezett kereskedelmi célú épület bruttó szintterülete, a Vt‐2.2, Vt‐2.4, Vt‐2.5 és a Vt‐2.8 
övezetek kivételével, az övezeti előírások betartása esetén sem haladhatja meg az 1000 m2‐t. 

(20) A kereskedelmi célú épület bruttó szintterülete Vt‐1.2 övezet helyi értékvédelmi területen lévő telkein a 200 m2‐t, 
Vt‐1.2 övezet egyéb telkein, valamint a Vt‐1.1 és a Vt‐2.3 övezetekben a 400 m2‐t még az övezeti előírások betartása 
esetén sem haladhatja meg, kivéve a Dózsa György út és a Rákóczi utca által határolt saroktelket, ahol ennél nagyobb 
kereskedelmi épület is kialakítható. 

(21) A Kossuth Lajos utcára néző zártsorúan beépített telkek a meglévő épület bontása esetén is, a Vt‐2.4 övezet 
kivételével, csak zártsorúan építhetők be. A Vt‐2.4 övezetben az előkert minimum 3 méter. 

(22) * 

(23) A Kossuth utca menti Vt‐1.2 és a Vt‐1.3 övezetben 15 méternél, a Vt‐1.1 övezetekben 20 méternél nem hosszabb 
homlokvonalú telket a zártsorú beépítési mód előírásai szerint kell beépíteni (lásd még a 17. § (7) és (9) bekezdéseit). 
Egyéb esetekben Vt‐1.2 övezetben legalább 10,5, Vt‐1.1 övezetben legalább 12,5 méter széles utcai homlokzatot kell 
építeni. Saroktelek esetén a homlokzatszélesség minimumok a közterületi hierarchiában magasabb rendű közterületre 
néző homlokzatra értendők. 

(24) Az Erdőtelki utca‐Dózsa György út menti Vt‐2.3 övezetbe sorolt telkek területén új épület vagy épületszárny, 
bővítmény legalább 5,0 méteres előkert biztosításával helyezhető el. Az előkertben melléképítmény nem helyezhető 
el. 
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(25) Ha a szabályozási terv másképpen nem szabályozza, a Vt‐1.1, Vt‐1.2, Vt‐1.4, Vt‐2.5, Vt‐3.2 övezetekben előkert 
nem alakítható ki. 

(26) ‐ (27) * 

(28) A Vt‐4.1 és Vt‐4.2 övezetben lakásszám növekedéssel járó tetőtér‐ráépítés feltétele a követelményeknek 
megfelelő gépjármű‐parkolóhely biztosítása a tömbtelken belül. 

(29) * 

(30) A Vt‐1.2 építési övezetben lévő Pozsonyi utca‐Szent László utca sarkán található ingatlan, az előírt oldalhatáron 
álló beépítési mód helyett zártsorú beépítési mód szerint is beépíthető az SZT szerint. 

(31) Helyi területi védelemmel érintett területen Vt építési övezetekben a telkek legkisebb kialakítható terület mérete 
csak a telekhatár‐rendezés során és max. 30%‐kal térhet el az építési övezetben meghatározott mérettől. 

(32) A településközpont területeken a kialakult telekosztású tömbökben a beépíthető telkek méretei és a kedvezőbb, a 
tömbben  jellemző  méret  kialakítása  szempontjából  végzett  telekhatár‐rendezés  esetében  eltérhetnek  az  építési 
övezetben előírt  legkisebb telekmérettől, de új telket alakítani és telket megosztani csak az építési övezetben előírt 
telekméretnek megfelelően lehet. 

(33) A  településközpont  területeken, az építési övezetben meghatározott  telek  legkisebb kialakítható  területét meg 
nem haladó méretű  telken,  legfeljebb  a  telekhányadnak megfelelő 150m2/önálló  rendeltetési  egységet  tartalmazó 
épület építhető. Amennyiben az önálló rendeltetési egység nem egész szám, a kerekítés szabályait kell alkalmazni. 

(34) A Vt‐1.1 építési övezetben a Kölcsey utca északi térfalában az utcai homlokzatmagasság legfeljebb 5,5 m lehet. 

*Hatályon kívül helyezte: 15/2019. (X. 11.) önkormányzati rendelete Kiskőrös Város Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló 18/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szabályozási koncepció 

A tervmódosítás célja 

 a szakképzési centrum bővítése egy sportcsarnokkal a kollégium és az iskola épület között, Árpád 
utcai bejárattal, zártsorú beépítési móddal. 

A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a tervezési terület 

 építési szabályait a Helyi Építési Szabályzat rögzíti, mely szerint az iskola telke most két övezetbe 

tartozik, Vt‐1.3 és Vt‐2.3, és éppen a tervezett tornacsarnokon halad keresztül az övezethatár, ezért 

az övezeti besorolás módosítása szükséges az iskolabővítéshez kedvezőbb övezetre, a Vt‐1.3 

övezetre; 

 A 2563/1 és 2563/5 hrsz‐ú társasház övezeti besorolása hiányzik a tervlapról, a Vt‐2.4 építési övezet 

feltüntetése szükséges. 

 közlekedési szempontból a meglévő közlekedési kapcsolatok megfelelő megközelítést biztosítanak, 

a terület közlekedési feltárása biztosított, a parkolás megoldható telken belül, és az utcán 

kialakított parkolókkal. 

 a közműrendszer biztosított, a kiépített hálózati csatlakozások segítségével megoldható, 

 a településrendezési terv módosítás kidolgozásához előírt városrendezési vizsgálatok nem tártak fel 

olyan műszaki‐ és településrendezési körülményeket, amelyek a változtatásokat követően nem 

tennék lehetővé a terület fejlesztését. 
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A  terv módosítás  hatására  a  tervezési  területen  a  változási  vázrajz  szerinti  2560  hrsz‐ú  iskola  telke  a Vt‐1.3 
építési  övezetbe  fog  tartozni.  Ez  a  besorolás  lehetővé  teszi  zártsorú  beépítési  mód  szerint  elhelyezni  a 
tornacsarnok épületét a kollégium és az  iskola között,  továbbá a  tervezett 47,27%‐os beépítettség és a 12 m 
épületmagasság belefér a Vt‐1.3 építési paramétereibe. A 10% tervezett zöldfelület tartható lesz. 

 

Hibajavítás javaslat 

 

A Liget utcai településközpont vegyes területbe sorolt két telken elhelyezkedő meglévő többlakásos társasház övezeti 
besorolása hiányzik a szabályozási tervlapról, ezt pótolni szükséges. A 2015‐ben  jóváhagyott terv előtti tervben Vt‐9 
építési övezetbe tartozott, mely megfelel a hatályos Vt‐2.4 építési övezetnek. 

 

2015. év előtt hatályos szabályozási terv részlete    Hatályos szabályozási terv részlet 

        
 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

övezeti 
 Jele 

beépítési 
 módja 

 legkisebb 
kialakítható területe 

m2 

legnagyobb 
beépítettsége 

% 

minimális
zöldfelületi 
aránya  

% 

épületének
legkisebb‐legnagyobb 
épületmagassága  

(m) 
Vt‐2.4(II)  SZ  700  60 10 7,5‐12,5
Vt‐9  SZ  700  60 10 7,5‐12,5
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Hatályos szabályozási terv részlet 

 

 

Javasolt szabályozási terv részlet 
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KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT 

TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET 
A módosítás nem érinti a településszerkezeti tervet. A tervezett módosítás védett természeti területet, ex 
lege védett területet, Natura 2000 területet nem érint. 

 

ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 
A  módosítás  nem  érinti  a  város  meglévő  és  tervezett  zöldterületeit.  A  módosítás  a  város  zöldfelületi 
rendszerét kedvezőtlenül nem változtatja meg. 

 

A KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
A szabályozási terv módosítása során figyelembe vett és a területhasznosítás, építmények  létesítése során 
figyelembe  veendő  meghatározó  környezetvédelmi  jogszabályok  a  környezet  védelmének  általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényen felül: 

 

A föld védelme 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.  törvény  (a  továbbiakban Kvt.) 14.§.(1) 
bekezdése szerint „a föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre 
és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira.” 

A szabályozási terv módosítása nem érint termőföldet. 

A föld védelme szempontjából meghatározó jogszabályok: 

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről, 

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról, 

153/2009.(XI.13.) FVM  rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról  szóló 2009. évi 
XXXVII. törvény végrehajtásáról, 

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról, 

239/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről, 

2003 évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről 

 

A vizek védelme 

A  Kvt.  18.§.(1)  bekezdése  szerint  „a  vizek  védelme  kiterjed  a  felszíni  és  felszín  alatti  vizekre,  azok 
készleteire, minőségére (beleértve a hőmérsékleti viszonyaikat is) és mennyiségére, a felszíni vizek medrére 
és  partjára,  a  víztartó  képződményekre  és  azok  fedőrétegeire,  valamint  a  vízzel  kapcsolatosan  – 
jogszabályban  vagy  hatósági  határozatban  –  kijelölt  megkülönböztetett  védelem  alatt  álló  (védett) 
területekre.” 

A vizek védelmével összefüggő meghatározó jogszabályok: 

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, 

2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről, 

123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az  ivóvízellátást szolgáló vízi‐
létesítmények védelméről, 

220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 

219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről, 

221/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő‐gazdálkodás egyes szabályairól, 

240/2000.(XII.23.) Korm.  rendelet  a  települési  szennyvíztisztítás  szempontjából  érzékeny  felszíni  vizek  és 
vízgyűjtőterületük kijelöléséről, 

27/2004.(XII.25.)  KvVM  rendelet  a  felszín  alatti  víz  állapota  szempontjából  érzékeny  területeken  levő 
települések besorolásáról, 
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28/2004.(XII.25.)  KvVM  rendelet  a  vízszennyező  anyagok  kibocsátásaira  vonatkozó  határértékekről  és 
alkalmazásuk egyes szabályairól, 

6/2009.(IV.14.)  KvVM‐EüM‐FVM  együttes  rendelet  a  földtani  közeg  és  a  felszín  alatti  víz  szennyezéssel 
szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről, 

147/2010.(IV.29.)  Korm.  rendelet  a  vizek  hasznosítását,  védelmét  és  kártételeinek  elhárítását  szolgáló 
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról, 

201/2001.(X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről, 

27/2006.(II.7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről, 

59/2008.(IV.29.) FVM  rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel  szembeni védelméhez 
szükséges cselekvési program részletes szabályairól …, 

239/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről. 

83/2014.  (III.14.)  Korm.  rendelet  a  nagyvízi  meder,  a  parti  sáv,  a  vízjárta  és  a  fakadó  vizek  által 
veszélyeztetett  területek  használatáról,  hasznosításáról,  valamint  a  folyók  esetében  a  nagyvízi 
mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. 

 
A levegő védelme 

A Kvt. 22. §.(2) bekezdése szerint „a levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely azt, vagy 
közvetítésével  más  környezeti  elemet  sugárzó,  folyékony,  légnemű,  szilárd  anyaggal  minőségét 
veszélyeztető, vagy egészséget károsító módon terheli.” 

A levegő védelme szempontjából meghatározó jogszabályok: 

306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről, 

4/2002.(X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről, 

4/2011.(I.14.)  VM  rendelet  a  levegőterhelési  szint  határértékeiről  és  a  helyhez  kötött  légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékeiről, 

 
Zaj‐ és rezgés elleni védelem 

A  Kvt.  31.§.(1)  bekezdése  szerint  „a  környezeti  zaj  és  rezgés  elleni  védelem  kiterjed  mindazon 
mesterségesen  keltett  energia‐kibocsátásokra,  amelyek  kellemetlen,  zavaró,  veszélyeztető  vagy  károsító 
hang‐, illetve rezgésterhelést okoznak.” 

A zaj‐ és rezgés elleni védelem szempontjából meghatározó jogszabályok: 

284/2007.(X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj‐ és rezgés elleni védelem egyes szabályairól, 

27/2008.(XII.3.)  KvVM  –  EüM  együttes  rendelet  a  környezeti  zaj‐  és  rezgésterhelési  határértékek 
megállapításáról, 

 
Hulladékgazdálkodás 

A  Kvt.30.§.(1)  bekezdése  szerint  „a  hulladékok  környezetre  gyakorolt  hatásai  elleni  védelem  kiterjed 
mindazon  anyagokra,  termékekre  –  ideértve  azok  csomagoló‐  és  burkolóanyagait  is  ‐,  amelyeket 
tulajdonosa eredeti rendeltetésének megfelelően nem tud, vagy nem kíván felhasználni, illetve, amely azok 
használata során keletkezik.” 

A hulladékokra – hulladékgazdálkodásra – vonatkozó meghatározó jogszabályok: 

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,  

98/2001.(VI.15.)  Korm.  rendelet  a  veszélyes  hulladékkal  kapcsolatos  tevékenységek  végzésének 
feltételeiről, 

20/2006.(IV.5.)  KvVM  rendelet  a  hulladéklerakással,  valamint  a  hulladéklerakóval  kapcsolatos  egyes 
szabályokról és feltételekről, 

45/2004.(VII.26.)  BM‐KvVM  együttes  rendelet  az  építési  és  bontási  hulladék  kezelésének  részletes 
szabályairól, 

5/2002.(X.29.)  KvVM  rendelet  a  települési  szilárd  hulladék  kezelésére  szolgáló  egyes  létesítmények 
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kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól, 

23/2003.(XII.29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről,  

45/2012.(V.8.) VM  rendelet a nem emberi  fogyasztásra  szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó 
állategészségügyi szabályok megállapításáról, 

72/2013.(VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről. 

 
Az élővilág védelme 
A Kvt. 23.§.(1) bekezdése szerint „az élővilág védelme – az ökológiai rendszer természetes folyamatainak, 
arányainak  megtartása  és  működőképességének  biztosítása  figyelembevételével  –  valamennyi  élő 
szervezetre, azok életközösségeire és élőhelyeire terjed ki.” 

Az élővilág védelmével összefüggő meghatározó jogszabályok: 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, 

2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről 

275/2004.(X.8.)  Korm.  rendelet  az  európai  közösségi  jelentőségű  természetvédelmi  rendeltetésű 
területekről, 

269/2007.(X.18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól,  

346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről. 

 
Az épített környezet védelme 
A  Kvt  24.§‐a  szerint  „az  épített  környezet  védelme  kiterjed  a  településekre,  az  egyedi  építményekre  és 
műszaki létesítményekre”. 

Az épített környezet védelme szempontjából meghatározó jogszabályok: 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, 

2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről 

253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről, 

314/2012.(XI.8.)  Korm.  rendelet  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési 
stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos 
jogintézményekről, 

9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitás értékének számításáról. 

A MÓDOSÍTÁSOK KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 
 

A módosításnak  a  város  környezetminőségére  kedvezőtlen hatása nem  lesz, mivel  a  terv  csak  az építési 
övezet módosítását jelenti és nem jelöl ki olyan új területfelhasználást, amely jelentős környezeti terhelést 
okozhatna. 

A felszíni és felszín alatti vizek védelme biztosítható, mivel a módosítással érintett terület csatornázott.  

A hulladékgazdálkodás  rendszerére a módosítások hatással nem  lesznek, mivel nem  jelöl  ki a  terv olyan 
területfelhasználást, amelynek a tevékenysége során  jelentős mennyiségű üzemi technológiából származó 
nem veszélyes és veszélyes hulladék keletkezne.  

A módosításnak élővilágra vonatkozó hatásai nincsenek, mivel belterületen, beépített területen található. A 
módosítások nem  igényelnek külön környezetvédelmi követelményeket. A hatályos HÉSZ 15. §‐a részletes 
előírásokat  tartalmaz  a  levegő  védelmére,  a  zaj‐  és  rezgésvédelemre,  a  vizek  védelmére,  a  termőföld 
védelmére, a hulladékgazdálkodásra egyaránt.  

 

Összefoglaló értékelésként megállapítható, hogy a tervezett módosítás a város környezetminőségére káros 
hatással nem lesz. 
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KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT 

A jelen módosítási feladat nem teszi szükségessé a HÉSZ közlekedési paragrafusának megváltoztatását. 

A  tervezett  tornacsarnok  fejlesztés  miatt  bekövetkező  forgalmi  növekedést  figyelembe  kell  venni  és 
biztosítani kell az előírt parkoló mennyiséget, melynek kialakítása a beruházó feladata lesz. 

 

KÖZMŰFEJLESZTÉSI ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT 

A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 

A  módosítással  érintett  területet  a  hatályos  jogszabályok  szerinti  vízgazdálkodási,  vízbázis  védelmi, 
közműellátási, környezetvédelmi és közegészségügyi védőterületek, védelmi övezetek nem érintik. 

A tervezési terület közüzemi közműhálózattal ellátott, már meglévő intézményterület. 

A közüzemi közműhálózatokról a tervezett és az övezeti előírások által megengedett megnövekvő  igények 
biztonsággal kielégíthetőek. 

A  legnagyobb  beépíthetőség  növelésével  kialakítható  tetőfelületekről,  illetve  burkolt  felületekről  lefolyó 
többlet  csapadékvizet  elsődlegesen  az  ingatlan  területén  belül  szükséges  elhelyezni,  és  csak  az  el  nem 
helyezhető vizeket kell elvezetni. 

 

Elektronikus hírközlés 
A  módosítással  érintett  ingatlanok  elektronikus  hírközlési  szolgáltatásokkal  való  ellátása  a  meglévő 
vezetékhálózatokról, valamint vezeték nélküli  rendszerekkel biztosított és biztosítható oly módon, hogy a 
tervezett (megengedett) beépítéssel megnövekvő igények is kielégíthetőek. 

Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének települési szakági tervezésre vonatkozó szabályait a 
14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 26. §‐a részletezi. 

A tervezett közlekedési, közmű elhelyezési és hírközlési területeket oly módon szükséges kialakítani, hogy 
az  előírt  közművesítettségi  mérték  teljesíthetőségéhez  szükséges  közművek  mellett  a  vezetékes 
elektronikus  hírközlési  hálózatok  is  –  az  előírások  szerinti  védőtávolságokkal  –  megépíthetők  és 
üzemeltethetők legyenek. 

A  településrendezési  eszközök  jelen  módosításának  keretei,  eszközrendszere  nem  befolyásolják  (nem 
korlátozzák) a szolgáltatásnyújtás szabadságát, a szolgáltatások szabad áramlását, a szabad szolgáltató‐ és 
szolgáltatásválasztás,  az  esélyegyenlőség,  az  egyetemes  szolgáltatáshoz  való  hozzáférés  biztosítását,  az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, új technológiák elterjedési lehetőségét. 

A vizsgált módosítás nem befolyásolja a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósítását. 

A  településrendezési  terv  jelen módosítását  érintő  kormányzati  célú,  illetve  –  a  fentieken  túl  –  jelentős 
elhelyezési  igénnyel  bíró  külön  célú  elektronikus  hírközlési  hálózatfejlesztésekről  nem  rendelkezünk 
információkkal, ilyenekről a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak sincs tudomása. 

 


