
- 1 - − Kisbér Településrendezési eszközök módosítása  − Munkaszám : 16061 − 

 

T����P T A L E N T − P L A N  Kft.  9023 Győr, Richter J. u. 11.;   Tel: 96/ 418-373;   Fax: 96/418-699;   E-mail: talent_plan@arrabonet.hu 

T••••P 
T A L E N T − P L A N  Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96−418 373, Fax: 96−418 699; 
 E−mail: talent_plan@arrabonet.hu; www.talent−plan.hu  

 
Kisbér 

Településrendezési  eszközök módosítása 
    Msz:  16061

  

  
 

 

 

EEllőőllaapp  ––  JJooggoossuullttssáággii  sszzáámmookk  
 

 

 

Felelős tervező:    Németh Gyula   .................................... 
     TT1 08-0066 
 
Társtervező:    Tóth Csaba   ..................................... 
 
 
Közlekedéstervező:   Miklósi Attila    
     K1d-1/08-513 

    ..................................... 
 
 
Tájépítész:    Pintér Gabriella   …………………… 
     TK 08-0373 
 
Energia-közmű tervező, 
Vízi közműtervező,    Ferenczi Huba    
Hírközlési tervező: 
 



- 2 - − Kisbér Településrendezési eszközök módosítása  − Munkaszám : 16061 − 

 

T����P T A L E N T − P L A N  Kft.  9023 Győr, Richter J. u. 11.;   Tel: 96/ 418-373;   Fax: 96/418-699;   E-mail: talent_plan@arrabonet.hu 

TTaarrttaalloommjjeeggyyzzéékk  
  

  

11..    MMŰŰSSZZAAKKII  LLEEÍÍRRÁÁSSOOKK  
 

1. Előzmények 
2. Rendezési terv módosítás oka, leírása 
3. Alátámasztó munkarészek  
 3.1.  Tájrendezési és környezetalakítási alátámasztó munkarész 

3.2.  Közlekedési alátámasztó munkarész 
3.3.  Közművesítési alátámasztó munkarész 
3.4.  Hírközlési alátámasztó munkarész 
3.5.  A területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti terv összhangját 
igazoló térkép és leírás 
3.6.  Biológiai aktivitásérték 
3.7. Örökségvédelmi alátámasztó munkarész 

 

22..  TTEERRVVIIRRAATTOOKK  
 

194/2013. (VIII.1.) KVÖKt. határozat a partnerségi egyeztetés szabályairól 
168/2016. (VI.10.) KVÖKt. határozat a rendezési terv módosításáról 
 

33..  AALLÁÁTTÁÁMMAASSZZTTÓÓ  MMUUNNKKAARRÉÉSSZZEEKK  
 

A-1 Közművek helyszínrajza       M = 1: 5 000 
A-2 Mintakeresztszelvények       M = 1: 100 

 

44..  JJÓÓVVÁÁHHAAGGYYAANNDDÓÓ  MMUUNNKKAARRÉÉSSZZEEKK  
 

SZERKEZETI TERVI MUNKARÉSZEK   
Határozattervezet 
TRT-1R5 Településszerkezeti Terv (Részlet)    M = 1: 5 000 

 
SZABÁLYOZÁSI TERVI MUNKARÉSZEK 
Rendelettervezet 
SZT-2/7R Szabályozási terv (Részlet)    M = 1: 2 500 
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11..  EEllőőzzmméénnyyeekk  
 
Kisbér területére jelenleg hatályos településrendezési előírások: 
A szerkezeti tervi 231/2000. (IX.22.) Kt. határozat, és a helyi építési szabályzat és 
szabályozási tervről szóló előírások, a 8/2011. (III. 29.) Kt. rendelet.  
A képviselő-testület a 168/2016. (VI.10.) KVÖKt. határozatban foglaltak szerinti 
módosítást kívánja megvalósítani. 
 

22..  RReennddeezzééssii  tteerrvv  mmóóddoossííttááss    ookkaa,,  lleeíírráássaa  
 
A módosítással érintett terület: 
 
A város délkeleti részén lévő tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
(Gksz) a 8135 sz., Vérteskethelyre vezető út mellett 
 
A módosítás oka, célja: 
 
A város ipari parkot kíván létrehozni, ez ügyben pályázni szeretne. A pályázat feltétele, 
hogy a kiszemelt terület ipari gazdasági terület (Gip) besorolású legyen. A kiválasztott 
terület („Pajtai dűlő”) alkalmas lenne ipari park létesítésére, csak a besorolást kellene 
átmódosítani, az övezeti előírások, a tervezett utcahálózat és a javasolt telekkiosztás a 
jelenleg hatályos terven látható formában megmaradna. A lakóterületek felé vezető, a 
hatályos terven 3 m szabályozási szélességű gyalogút felbővítésre kerülne 5 m-esre, 
mert közben kétirányú kerékpárút kiépítésének igénye is felmerült, a 
gyalogút+kerékpárút már nem férne el biztonságosan 3 m szélességben.  A 
vérteskethelyi út mentén is feljelölésre kerülne a kerékpárút. 
 
A módosítás hatásai: 
 
A módosítás elősegíti a pályázat sikerességét, az ipari park betelepülése nagyban 
növelné a város gazdasági erejét, sok munkahely jönne létre. 
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Hatályos állapot 

 
Tervezett állapot 
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Területismertető fotók: 

 
A város belterületéhez közelebb eső nagyobb területrész 

 

A tervezési terület közepén elhelyezkedő Vas és színesfém hulladék kereskedelem bejárata 

 
A tervezési terület délkeleti, elkeskenyedő része 
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33..  AAllááttáámmaasszzttóó  mmuunnkkaarréésszzeekk  
        

33..11..  TTáájjrreennddeezzééssii  ééss  kköörrnnyyeezzeettaallaakkííttáássii  aallááttáámmaasszzttóó  mmuunnkkaarréésszz  
 
A tervezett gazdasági terület Kisbér délkeleti részén, 8135 sz. út, a 81. sz. főút és a vasút 
által közrezárt területen helyezkedik el. 
A tervezett terület átminősítése mellett több érv szól: 
1. – a területen már jelenleg is folyik gazdasági tevékenység,  
2. - a lakóterülettől jól elkülöníthető, 
3. - jól megközelíthető,  
4. - véderdővel körülvéve a tájba jól beilleszthető 
A tervezett területen a 8035. sz. út mentén jelenleg is működik két gazdaság. 
Útfeltárással lehetőség nyílik a belső területek kihasználására. Ily módon több 
gazdasági tevékenységet tömörítő, jól megközelíthető, infrastruktúrával ellátott 
gazdasági terület létrehozására van lehetőség. 
 Lakóterület szomszédságáról van ugyan szó, mégis jól elkülöníthető, mivel a két 
területet fizikailag is vasút választja el. Markánsabb elválasztás érdekében a már 
meglévő ligetes fásítást védőfásításként folytatni szükséges az érintett szakaszon a 
vasút mentén. A tervezett területet É-ról ligeterdő határolja, melynek uralkodó 
faállománya magyar kőris, számos nyár, valamint bodza. A nedves mély fekvésű 
talajviszonyok, valamint a tájba illesztés miatt elsősorban a felsorolt fafajok 
felhasználása javasolt a védőfásítás kialakításánál is. Az egyes gazdasági területek 
fásítását telken belül kell megoldani, honos fafajok felhasználásával. A 8135 sz. út 
mentén, tájesztétikai szempontból az elszórtan található jegenyenyár sorfává egészítése 
elengedhetetlen. A tervezett gazdasági területet kettészelő erdősáv természetes 
védősávot képez, e miatt megtartása indokolt. Gazdasági erdőről lévén szó, kivágása 
esetén annak pótlásáról gondoskodni szükséges        
 

        

33..22..  KKöözzlleekkeeddééssii  aallááttáámmaasszzttóó  mmuunnkkaarréésszz  
 
A közlekedési kiszolgálás 
 
A tervezett gazdasági ipari terület közlekedési kiszolgálása a kedvező 
elhelyezkedéséből következően egyszerűen megvalósítható, biztosítható. 
A község lakott terültétől keletre tervezett gazdasági terület a 81 számú főút és a 8135. 
számú állami mellékút Között helyezkedik el. 
A 81. számú állami főút a térség legforgalmasabb állami útja, amelyről a tervezett 
gazdasági terület a kedvező domborzati viszonyok miatt jól belátható, amely látványi 
elemeinek következtében gyorsan beépülhet. 
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A kedvező elhelyezkedését kedvező közlekedési kiszolgálás is támogatja, hiszen a 
terület feltárása annak déli oldalán vezetett 8135. számú állami összekötő útról 
biztosítható. 
A tervezett gazdasági terület tengelyében egy 18,00 m szélességű ipari feltáróutat 
alakítottunk ki, amely a KTSZ. Csomóponti távolságainál nagyobb távolságokban 
csatlakozna a meglévő állami út burkolatához. 
A tervezett kiszolgálóút - két szelvényben - egyszerű merőleges csatlakozással 
kapcsolódna az állami mellékút burkolatához. 
A terület nagysága, az állami mellékút jelenlegi terheltsége, és a szándékolt 
létesítmények jellege nem indokolja járműosztályozós csomópont kiépítését.  
Abban az esetben, amennyiben az ide települő cégek közúti forgalma jelentős lesz úgy 
az állami út kezelője, illetve a Közlekedési Hatóság előírhatja a főúton járműosztályozós 
csomópont kiépítését.  
A tervezett gazdasági terület szakaszán az állami mellékutat 30,0 m szabályozási 
szélességűre növeltük, melyben szükség esetén a járműosztályozós csomópont és a 
terület déli telekfeltárására szervizút is kialakítható. 
Az egyszerű merőleges útcsatlakozás kialakításánál a műszaki irányelvek szerinti látási 
háromszöget biztosítani kell – azt szabadon kell tartani. 
Különösen vonatkozik ez a jelenleg meglévő vasút szintbeli keresztezés utáni első 
útcsatlakozás kialakítására, amely a vasúti átjárótól 150,0m távolságban létesülne. 
A beépítésre szánt terület határának kitolása nem jelentené a 8135. számú összekötő 
úton a lakott területi tábla kihelyezését, az szándékunk szerint nem helyeződne át a 
most tervezett gazdasági terület határához. 
 
Belső közlekedési hálózatok 
  
A tervezett gazdasági terület kiszolgálását 18,00 m szabályozási szélességű 
kiszolgálóúton tervezzük. 
Az itt kialakítandó közút 2 x 3,25 = 6,50 m szélességű burkolat, amelyről a nagyobb 
méretű telkek is maximálisan kiszolgálhatók. 
A tervezett belső utak kiépítésével a tervezett gazdasági terület körüljárhatóvá válik, 
biztosítva a telekosztások minden telkének egységesen kedvező megközelíthetőségét. 
 
Gyalogos kiszolgálás 
 
Tekintettel arra, hogy a Kisbér beépített lakóterületei és a most tervezett gazdasági 
terület között nem jelentős a távolság, ezért mindenképp indokolt a gyalogos 
összekötés megteremtése. 
 A szabályozási terven 5,0 m széles gyalogutat+kétirányú kerékpárutat szabályoztunk a 
gazdasági terület és a Kolozsvári utca között. 
A gyalogjárda és a kerékpárút szintben keresztezné a meglévő /mai forgalmában 
minimális kihasználtságú/ Kisbér – Oroszlány vasútvonal pályáját. 
 
A jelenleg tervezett gazdasági területen belül a tervezett beépítések előtt a szabályozási 
szélességek lehetővé teszik járdák építését. 
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Kerékpáros kiszolgálás 
 
A 8135. számú állami összekötő úton – figyelembe véve annak forgalmi nagyságát – 
megengedett a kerékpáros forgalom. 
Új, külön nyomvonalon vezetett kerékpárút építése hosszútávon tervezett, egészen a 
81. sz. főút csomópontjáig. 
A gazdasági terület beépítési ütemének függvényében, ha a belső lakóterületek és a 
gazdasági terület kapcsolata azt igényelné, az állami út szabályozási szélessége lehetővé 
teszi a külön nyomvonalon vezetett kerékpárút kiépítését. 
  
Közösségi közlekedés 
 
A tervezett létesítmény önálló közösségi közlekedési csatlakozást (megállót) nem kap. 
Abban az esetben, ha a dolgozói létszám és igény megalapozottan kikövetelné a 
közösségi közlekedési kapcsolatot, úgy a 81. sz. főúton közlekedő autóbusz járatok azt 
biztosítani képesek. 
Megállóhely csak autóbuszöbölben létesülhet, melynek helybiztosítását a szabályozási 
szélességek lehetővé teszik. 
 

33..33..  KKöözzmműűvveessííttééssii  aallááttáámmaasszzttóó  mmuunnkkaarréésszz  
 
Gáz közművek: 
 
Gázenergia  szükséglet: 
A fentebb jellemzett, gazdasági tevékenység céljára kialakítandó terület gázenergia 
szükségletét előzetesen a terület mérete, funkciója, és a beépíthetőségi paraméterek 
alapján határoztuk meg. A területen a létrehozható vállalkozások fűtését, használati 
melegvíz ellátását és estleges technológiai energia szükségletét kell biztosítani. 
Jelentősebb technológiai gázenergia felhasználást igénylő tevékenységgel nem 
számolunk. 
A terület összes gázigénye 1000 Nm3/h értékre becsülhető. 
 
A gázellátás műszaki megoldása: 
A tárgyi tervezési terület gázenergia ellátása a meglevő gázelosztó rendszerek alapján 
Kisbér-Vérteskethely települések között, a 81. sz főút mentén kiépített, üzemelő 
nagyközépnyomású gázvezetékről biztosítható.   
A leendő fogyasztók számára a földgázt középnyomású gázelosztó vezetéken 
közterületről kell szolgáltatni. 
A nagyközépnyomású vezeték névleges nyomása 10 bar, üzemeltetési nyomása 8 bar. A 
középnyomású gázvezeték névleges és üzemi nyomása 4 bar legyen. 
A szükséges gázfogadó (gáznyomás-szabályzó) állomást a fogyasztás területi 
eloszlásának figyelembe vételével – javasoljuk az 1. sz. változat szerinti helyen 
elhelyezni. Ez esetben az építendő 460 fm nagyközépnyomású vezeték nyomvonala 
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Kisbér közigazgatási területét érinti. (A 2. sz. változat szerint a nagyközépnyomású 
vezeték hossza 190 fm, de Vérteskethely közigazgatási területét is érinti.)  
Mindkét esetben mezőgazdasági magánterületek igénybevételével kell számolni 7-7 m-
es sávban, amelyhez a tulajdonosok hozzájárulása szükséges. 
A gázfogadó (gáznyomás-szabályzó) állomás megközelítése a feltáró útról 
kapubejáróval biztosítható. 
A gázfogadó állomás főbb paraméterei: 
Pbe: 10 (8) bar, Pki: 4 bar, Gázteljesítmény: 1000 Nm3/h. 
A középnyomású vezetékeket célszerűen a közlekedési utak mentén, azok szabályozási 
területén belül kell kialakítani, úgy hogy a szükséges védőtávolság (4-4 m) közterületen 
biztosított legyen. 
  
Villamos energiaellátásának megoldása: 
 
 A meglévő villamos hálózat leírása: 

A Mór – Kisbér 2 0 kV-os gerincről, a Szociális Otthon – Haladás major felé leágazó 20 
kV-os szabadvezetékről lehetséges a terület villamos energia ellátását megoldani.  
 
Az új terület 20 kV-os villamos energiaellátását az alábbi módon lehet megoldani: 
 
1., Kb. 600 m hosszúságban: 
A meglévő 20 kV-os szabadvezetéki gerinchálózatról, a meglévő (a 89637 sz 
oszlopkapcsolós) Szociális Otthon – Haladás major felé leágazó 20 kV-os 
szabadvezetékről, a meglévő leágazó vasoszloptól (új oszlopkapcsolón át) indított és a 
meglévő és a kialakítandó utak nyomvonalán vezetett új 20 kV-os szabadvezetékkel és 
a végén, az új gazdasági terület súlypontjában elhelyezett oszloptranszformátor 
állomással lehet ellátni az új gazdasági területet villamos energiával. 
 
2., Kb. 250-300 m hosszúságban: 
A meglévő 20 kV-os szabadvezetéki gerinchálózatról, a meglévő (a 89637 sz 
oszlopkapcsolós) Szociális Otthon – Haladás major felé leágazó 20 kV-os 
szabadvezetékről, indított új 20 kV-os szabadvezetékkel, a Gazdasági területen javasolt, 
kialakítandó közműfolyosón átvezetve (rövidebb 20 kV-os szabadvezetékkel) és a 
végén, az új gazdasági terület súlypontjában elhelyezett oszloptranszformátor állomással 
lehet ellátni az új gazdasági területet villamos energiával. 
 
A terület kisfeszültségű villamos energiaellátását: 
A telepített transzformátor állomástól indított kisfeszültségű erőátviteli hálózat 
létesítésével a terület felosztása, a létesítendő utak és a fogyasztók számának és 
igényének függvényében. 
 
 
  

  

  

  

  

Vízellátás: 
Kisbér város rendelkezik kiépített vízellátással, amelynek az üzemeltetője az Észak-
dunántúli Vízmű Részvénytársaság, Tatabánya. 
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A kiépült gerincek a vasúti pálya északi oldalán megálltak, így a tervezett ipari 
gazdasági területek ellátására a gerincvezetéket meg kell hosszabbítani, át kell vezetni a 
vasúti pályán. 
A tervezett gazdasági terület közterületei alatt új NA 100 KM gerinceket kell 
kialakítani, amelyről biztosítani lehet a tervezett telkek vízellátását. 
 
A teljes kiépítés esetén várható vízigény a következő: 
Beépíthető gazdasági terület 20 ha. 
Vízigény 6-9 m3/nap / ha  
Q víz = 140 m3/nap 
 
Szennyvízelvezetés: 
Kisbér város rendelkezik kiépített szennyvízellátással, amelynek az üzemeltetője az 
Észak-dunántúli Vízmű Részvénytársaság, Tatabánya. 
A kiépített gravitációs gerincvezetékek a domborzati viszonyok miatt a mélypontokon 
szennyvízátemelő műtárgyakba gravitálnak, ahonnan nyomott vezetékek épültek ki. 
A kiépült gerincek a vasúti pálya északi oldalán megálltak, így a tervezett ipari 
gazdasági területek ellátására e gerincvezetékhez csatlakozathatók. 
A magassági viszonyok tényleges megállapítása után a csatlakozás várhatóan csak 
nyomott vezetékkel biztosítható.  
A tervezett gazdasági terület közterületei alatt új NA 200 KG gerinceket kell kialakítani, 
amelyről biztosítani lehet a tervezett telkek szennyvízelvezetését. 
A tervezendő közterületi gravitációs gerincek a domborzati viszonyok pontos felmérése 
után a mélypontra telepítendő szennyvízátemelőbe gravitálnának, ahonnan a 
csatlakozó pontig nyomott vezeték épülhetne ki, keresztezve a vasúti pálya 
nyomvonalát.  
Q szennyvíz = 0,85 x140 m3/nap = 119 m3/nap 
A kisbéri szennyvíztisztító telep a közelmúltban fejlesztésre került, ill. bővítése 
folyamatban van, bekerültek a rendszerbe a Vérteskethely, Bakonysárkány település 
szennyvizei is. A hálózat vegyes kialakítású, részben gravitációs, részben nyomott 
vezetékeken érkezik a tisztítóba a szennyvíz.  
 

33..44..  HHíírrkköözzllééssii  aallááttáámmaasszzttóó  mmuunnkkaarréésszz  
 
 
  

A hatályos szerkezeti tervhez készült hírközlési alátámasztó munkarész továbbra is 
érvényben marad. A város területén jelentős optikai hírközlési hálózatfejlesztést 
hajtottak, hajtanak végre. 
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33..55..  AA  tteerrüülleettrreennddeezzééssii  tteerrvv((eekk))  ééss  aa  tteelleeppüülléésssszzeerrkkeezzeettii  tteerrvv  öösssszzhhaannggjjáátt  
iiggaazzoollóó  ttéérrkkéépp  ééss  lleeíírrááss  
 

A településrendezési tervnek összhangban kell lenni a magasabb rendű területrendezési 
tervekkel. 
Kisbér esetében ezek: 
- Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (Átmeneti rendelkezések) 
- 25/2011 (XII.15.) számú önkormányzati rendeletével módosított Komárom-Esztergom megye 

Területrendezési Szabályzatáról szóló 22/2005. (IX.29.) KGY rendelet 
 
 

3.5.1 Az Országos Területrendezési Tervvel (OTrT) való összevetés 
 

 
Az ország szerkezeti terve (Részlet) 
 
Az OTrT 31/B. § a) bekezdés alapján az ország szerkezeti tervéből az országos jelentőségű 

műszaki infrastruktúra-hálózati elemeket kell figyelembe venni. 
 
Kisbér közigazgatási területét a következő országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózati 

elemek érintik: 
- Főút 
- Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya 
- Földgázszállító vezeték 



- 12 - − Kisbér Településrendezési eszközök módosítása  − Munkaszám : 16061 − 

 

T����P T A L E N T − P L A N  Kft.  9023 Győr, Richter J. u. 11.;   Tel: 96/ 418-373;   Fax: 96/418-699;   E-mail: talent_plan@arrabonet.hu 

 
A települést érintő országos övezetek az OTrT szerint (31/B. § l) bek.) : 
 

1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete: 
Nem érintett. 

2) Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete: 
Államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni (az 
önkormányzat nem kapott erre vonatkozó adatszolgáltatást). 

3) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete: 
Államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni (az 
önkormányzat nem kapott erre vonatkozó adatszolgáltatást). 

4) Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 
Nem érintett. 

5) Országos vízminőség-védelmi terület övezete 
Nem érintett. 

6) Nagyvizi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló 
vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete 

Nem érintett. 
7) Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete 

Nem érintett. 
 
Az országos övezetekre vonatkozó szabályok az OTrT szerint: 
 
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
 
13/B. § A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 
 

A tervezett módosítás az országos övezetek előírásaival nem ellentétes. 
 

3.5.2 KEM Területrendezési tervvel való összevetés 
 
A megyei rendezési tervi elhatározásokkal összhangban kerül Kisbér rendezési terve 
módosításra. 
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KEM szerkezeti terve (részlet) 
 
Az OTrT 31/B. § b) bekezdés alapján az KEM szerkezeti tervéből a térségi elemeket kell 

figyelembe venni. 
 
Kisbér közigazgatási területén a következő térségi területfelhasználási kategóriákat határozza 
meg a megyei terv: 
- városias települési térség 
- hagyományosan vidéki települési térség  
- erdőgazdálkodási térség 
- mezőgazdasági térség 
- vízgazdálkodási térség 
- vegyes területfelhasználású térség 
 
Kisbér közigazgatási területét a következő térségi műszaki infrastruktúra-hálózati elemek érintik: 

- térségi ellátást biztosító 120 kV-os elosztó hálózat 
- térségi mellékút 
- vasúti mellékvonal 
- térségi kerékpárút-hálózat eleme 

 
A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó 
szabályok az OTrT szerint: 
 

6. § (2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási 
egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 

a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges 

honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület 
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területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület 
területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 

c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület vagy 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület 
kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 

d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli 

területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási 

egységbe kell sorolni. 
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KKiieemmeelltt  ttéérrssééggii  ééss  mmeeggyyeeii  öövveezzeetteekk  ((OOTTrrTT  3311//BB..  §§  hh))  bbeekk..  sszzeerriinntt))::  
  
11))  MMaaggtteerrüülleett  ––  nneemm  éérriinntteetttt  

  
22))  ÖÖkkoollóóggiiaaii  ffoollyyoossóó  öövveezzeettee::  

  
 

33))ppuuffffeerrtteerrüülleett  ––  nneemm  éérriinntteetttt  
  
44))  eerrddőőtteelleeppííttééssrree  jjaavvaassoolltt  tteerrüülleett::  

 
  
55))  rreennddsszzeerreesseenn  bbeellvvíízzjjáárrttaa  tteerrüülleett  ––  nneemm  éérriinntteetttt  
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66))  ffööllddttaannii  vveesszzééllyyffoorrrrááss  tteerrüülleettee::  

 
  
77))  hhoonnvvééddeellmmii  tteerrüülleett  ––  nneemm  éérriinntteetttt  
88))  ttéérrssééggii  jjeelleennttőőssééggűű  ttáájjkkééppvvééddeellmmii  tteerrüülleett  ––  nneemm  éérriinntteetttt  
  
- Ökológiai folyosó övezete  

18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület 
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az 
ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése. 
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az 
erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó 
műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek 
nem bővíthető. 

- Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
19/A. § A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az erdőterület 
területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 

- Földtani veszélyforrás területének övezete 
25. § (1) A földtani veszélyforrás területének övezetét a településrendezési eszközökben kell a tényleges 
kiterjedésnek megfelelően lehatárolni. 
(2) Az övezet területén új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet a 
településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul. 

 
 

A tervezett módosítás a megyei területrendezési tervi övezetek elhatározásaival nem 
ellentétes.
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33..66..  BBiioollóóggiiaaii  aakkttiivviittáásséérrttéékk  
 
Az Étv. 7.§ (3) bek. b) pontja szerint: újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg 
a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás 
értékhez képest nem csökkenhet. 
Mivel jelen módosítás során nem kerül kijelölésre újonnan beépítésre szánt terület, ezért nem 
kell biológiai aktivitásértéket számolni. 
 

33..77..  ÖÖrröökkssééggvvééddeellmmii  aallááttáámmaasszzttóó  mmuunnkkaarréésszz  
 
A tervezési területen régészeti lelőhely és műemlék nem található. Az alábbi ábrákon piros 
ellipszis jelzi a tervezési területet („Forster Központ adatszolgáltatása a régészeti lelőhelyekről és 
a műemlékekről 2016. január” alapján). 
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