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1 Előzmények 

 
1.1 A területen hatályos településrendezési eszközök 

 

 32/2006 (VI. 02) számú határozat, Nyírgelse Község módosított Településszerkezeti 
tervének és szerkezeti terv leírásának elfogadásáról 
 

 9/2006 (VI. 06) önkormányzati  rendelet, Nyírgelse Község módosított Helyi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozás Tervének elfogadásáról 

 
A település teljes közigazgatási területére készített  településszerkezeti terv, valamint a 
szabályozási tervek kézi technológiával, papír alapon készültek el 2006-ban. A terv elkészülte 
óta a területet is érintő területrendezési tervek megváltoztak, illetve megyei szinten el is 
készültek. Ezeknek a települést érintő övezeti megjelenítése, az azokból adódó szerkezeti 
kötelezései a papír alapú terven nem jeleníthető meg. Ezért szükség van a terv digitális alapra 
történő átdolgozására, valamint az eljárás folyamán beérkező adatszolgáltatások 
felvezetésére (a digitális feldolgozás folyamatban van). 
 
Hatályos szerkezeti terv 
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Digitális alapra átdolgozott szerkezeti terv 
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2 Módosítás 
2.1 A terület és a helyszín bemutatása 

 
Nyírgelse közigazgatási területen belül, külterületen a 012/15-16 hrsz-ú ingatlanokon 
helyezkedik el a Tranzit Food Kft. telephelye. A telephelyen működő üzem a település 
legnagyobb gazdasági partnere, mind a foglalkoztatottak számát, mint pedig adózási 
nagyságrendjét tekintve. 
 
A terület a 471. számú főút és a Debrecen-Mátészalka közötti vasút közlekedési területei közzé 
ékelődik be, a belterületi határ és a közigazgatási határ között. 
 
A terület elhelyezkedése 

 
Forrás: Google Earth 

 
A telephelyen folyamatosan történnek beruházások, melynek jelenlegi aktuális fejlesztése már 
túl lépi a hatályos helyi építési szabályzat kereteit. Ezért szükség van az igen szűkre szabott 
szabályozási előírások és feltételek módosítására, kiegészítésére, hogy azok megfeleljenek a 
jelenlegi és a jövőbeni kihívásoknak. 
 
A telephely bejáratat a 471. sz. főút felől 

 
Forrás: Google StreetView 
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A módosításhoz lehatárolt terület elhelyezkedése 
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3 Beavatkozási pontok ismertetése   

1. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 
Terület (ha) 

Aktivitási 
érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitás

i érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Nyírgelse 
belterületétől 
délnyugatra a 471. 
sz főút és a Bajcsy-
Zsilinszky út között 
külterületen 
 

Meglévő gazdasági 
övezetben működő 
telephely bővítésének 
biztosítása saját területen 
belül, melynek keretében 
az övezetre vonatkozó 
előírások, mutatók 
felülvizsgálatra, 
kiegészítésre és 
módosításra kerülnek. 

- üzemi terület 
- szántó 
- erdő 
 

- kereskedelmi gazdasági 
terület (Gksz) 
 

n.a. n.a. - kereskedelmi gazdasági terület (Gksz) 
 

n.a. n.a. - 

 
 

 

H
A

TÁ
SO

K
 

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
A létrejövő, konkrét fejlesztési terveken nyugvó tervezet, új munkahelyek megteremtésével 
biztosítja. 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Az újonnan létrejövő munkahelyek betöltésével, szolgálhatnak a pénzügyi egyenlőtlenségek 
csökkentésére, a munkanélküliségből eredő társadalmi feszültségek csökkentésére, lokális szinten. 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
A közelben építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség által nem érintett területet. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Nem változik, hatása nincs 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme: 
Nem változik, hatása nincs 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
Beépítésre szánt terület felhasználása történik, így nem változik, hatása nincs 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Meglévő infrastrukturális elemek kihasználására épülő fejlesztés.   

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
Nem változik, hatása nincs 
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2. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 
Terület (ha) 

Aktivitási 
érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitás

i érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Nyírgelse teljes 
közigazgatási 
területe 
 

A hatályos papír alapú 
terv digitális alapra 
történő átdolgozása 
mennyiségi változtatás 
nélkül, valamint a 
közigazgatási területet 
érintően, hatályos  
területrendezési tervek 
övezeti előírásainak 
beépítése. 

- szántó 
- gyümölcsös 
- erdő 
- gyep 
- mocsár 
- beépített terület 
- stb... 

- falusias lakó 
- kereskedelmi szolgáltató 
- különleges 
- mezőgazdasági általános 
- erdő 
-stb... 

n.a. n.a. - falusias lakó 
- kereskedelmi szolgáltató 
- különleges 
- mezőgazdasági általános 
- erdő 
-stb... 

n.a. n.a. - 

 

 

H
A

TÁ
SO

K
 

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Nem változik, hatása nincs 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
A régészeti és az épített örökség nyilvántartás adataival kiegészül a terv. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
A természetvédelmi területek (ökológiai hálózat, NATURA2000, stb.) adataival kiegészül a terv. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme: 
Nem változik, hatása nincs 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
Nem változik, hatása nincs 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Nem változik, hatása nincs 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
Nem változik, hatása nincs 



Nyírgelse Község Településrendezési tervének módosítása 
Egyszerűsített eljárás – Jóváhagyott dokumentáció 

 

 
10 

 

4 Településszerkezeti módosítások 
 

A tervezett beavatkozás, módosítása településszerkezeti változást nem indukál – az a hatályos 
településszerkezeti tervben, azonos terület-felhasználás, szerkezeti elem szerint már szerepel -
, a jelenlegi hatályos rendezési tervben foglalt szerkezeti elemek a módosítást követően, 
változatlan formában fenn maradnak. 
 
A településszerkezeti terv a módosítással párhuzamosan digitális alapra átdolgozásra került. 
Azon a hatályos OTrT/MTrT-ből származó elemeken és követelményeken kívül mennyiségi 
változtatás nem történt. Az analóg alapon ábrázolt terület-felhasználások kiterjedését a 
digitális állami alaptérkép jogi határaihoz igazítva kerültek rögzítésre.  
 
 

5 Alátámasztó munkarészek 
 

1. Közlekedési munkarész 
Jelen dokumentációhoz a tervezési területre vonatkozóan, nem került 
kidolgozásra, mivel a tervezett változások érdemben nem változtatják meg 
a hatályos rendezési tervhez korábban készített munkarészeket. 

2. 
Környezetalakítási 

munkarész 

Jelen dokumentációhoz a tervezési területre vonatkozóan, nem került 
kidolgozásra, mivel a tervezett változások érdemben nem változtatják meg 
a hatályos rendezési tervhez korábban készített munkarészeket. 

3. Tájrendezési munkarész 
Jelen dokumentációhoz a tervezési területre vonatkozóan, nem került 
kidolgozásra, mivel a tervezett változások érdemben nem változtatják meg 
a hatályos rendezési tervhez korábban készített munkarészeket. 

4. Közművek 
Jelen dokumentációhoz a tervezési területre vonatkozóan, nem került 
kidolgozásra, mivel a tervezett változások érdemben nem változtatják meg 
a hatályos rendezési tervhez korábban készített munkarészeket. 

5. Hírközlési munkarész 
Jelen dokumentációhoz a tervezési területre vonatkozóan, nem került 
kidolgozásra, mivel a tervezett változások érdemben nem változtatják meg 
a hatályos rendezési tervhez korábban készített munkarészeket 

6. MTrT  Jelen dokumentációhoz a tervezési területre vonatkozóan, kidolgozásra 
került. 

7. Biológiai aktivitási érték 
Jelen dokumentációhoz a tervezési területre vonatkozóan, nem került 
kidolgozásra, mivel a tervezett változások érdemben nem változtatják meg 
a hatályos rendezési tervhez korábban készített munkarészeket 

8. 
Örökségvédelmi 

hatástanulmány 

Jelen dokumentációhoz a tervezési területre vonatkozóan, nem került 
kidolgozásra, mivel a tervezett változások érdemben nem változtatják meg 
a hatályos rendezési tervhez korábban készített munkarészeket. 
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6 Szabályozási módosítások 

6.1. Helyi Építési Szabályzat módosított rendelete 
 

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

1/2016. (I. 29.) Önkormányzati rendelete  
 

Nyírgelse Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 9/2006. (VI.06.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Nyírgelse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, és 62.§ (6) bekezdés 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, 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 9. mellékletében meghatározott településrendezési 
feladatkörében eljáró  
Állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának 
A2. pontjában 

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. 
melléklet táblázatának A3. pontjában 

Nemzeti Park Igazgatóságnak a 9. melléklet táblázatának A4. pontjában 

Területi vízvédelmi hatóságnak a 9. melléklet táblázatának A5. pontjában 

Területi vízügyi hatóságnak (illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság) a 9. melléklet 
táblázatának A6. pontjában 

Területi Vízügyi Főigazgatóságnak a 9. melléklet táblázatának A6a. pontjában 

Megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak a 9. melléklet táblázatának A7. pontjában 

Népegészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának 
A8. pontjában 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalának a 9. melléklet 
táblázatának A9. pontjában 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalának a 9. melléklet táblázatának A10. pontjában 

Közlekedési hatósági hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet 
táblázatának A11. pontjában 

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központjának a 9. melléklet 
táblázatának A12. pontjában 

Megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalnak a 9. melléklet 
táblázatának A13. pontjában 

Ingatlanügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának A14. 
pontjában 

Erdészeti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának A15. 
pontjában 
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Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjének a 9. melléklet táblázatának A17. 
pontjában 

Megyei rendőr-főkapitányságnak a 9. melléklet táblázatának A18. pontjában 

Bányafelügyeleti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának 
A19. pontjában 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának a 9. melléklet táblázatának A20. pontjában 

Országos Atomenergia Hivatalnak a 9. melléklet táblázatának A21. pontjában 

Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak a 9. melléklet táblázatának A22. pontjában biztosított 
jogkörben 

 
valamint a szomszédos települések önkormányzatainak (Kállósemjén, Kisléta, Nyírbogát, 
Encsencs, Nyírmihálydi, Szakoly) és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat,  
 
valamint Nyírgelse Község Képviselő Testületének 43/2015 (VI. 10) számú határozatának, 
1.számú melléklete szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
A Nyírgelse Község helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről szóló 9/2006 (VI. 06.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1 §. helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

"1. § 
A rendelet hatálya 

(1) A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban HÉSZ) területi hatálya kiterjed Nyírgelse település 
egész közigazgatási területére.  

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, 
épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni, 
felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre 
hatósági engedélyt adni csak a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény (a továbbiakban Étv), az e törvények által meghatározott az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló, többször módosított 253/1997. (XII. 
20.) Korm. rendelet (a továbbiakban OTÉK) előírásai, valamint az SZ/1 jelű belterületi 
szabályozási terv és a T-05/2015. törzsszámú külterületi részszabályozási terv és jelen Helyi 
Építési Szabályzat együttes figyelembe vételével szabad." 

 
 

2. § 
A R. 6 §. helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

"6. § 
Gazdasági területek építési övezetei 

(1) Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) 
a) Az övezet elsősorban a nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú 

épületek elhelyezésére szolgál. 
b) Az övezet építési helyén belül elhelyezhető főépületek: 
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ba) Mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi 
célú épület, 

bb) A gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a 
használó és a személyzet számára szolgáló lakások, ha az adott 
létesítmény védelmi övezetén kívül esik. 

bc) egyéb irodaépület, 
bd) parkolóház, üzemanyagtöltő, 
be) sportlétesítmény. 

c) Az övezet területén elhelyezhetők: 
ca) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a 

használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de legfeljebb a 
bruttó beépíthető terület 10 %-a mértékéig, ha az adott gazdasági célú 
létesítmény védelmi övezetének előírására nem kerül sor, illetve ha 
azon kívül esik. 

cb) oktatási, szociális épületek (önálló rendeltetési egységként nem 
helyezhetőek el) 

d) Az építési övezetek paramétereit az 5. melléklet tartalmazza. 
e) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztérium 

rendelete szerinti területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. 
Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok 
közül a 10. légszennyezettség zónára vonatkozó előírások biztosítandók. 

f) Oldalhatáron álló beépítési módú építési övezetben szabadon álló épület 
elhelyezés is lehet, ha a telek legalább 30,0 m széles és a kötelező oldalkerti méret 
betartható, valamint a szomszédos telkek beépíthetőségét nem korlátozza. 

g) Az építési övezetben terepszint alatti építmény elhelyezhető az elő-, és az 
oldalkertben is, pinceszint csak az építési helyen belül alakítható ki. 

h) Az övezetben az előkert mélysége 10,0 méter." 
 
 

3. § 
A R. 11 §. helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 
"11. § 

Erdőterületek 
(1) Gazdasági erdőterület (Eg) 

a) Az övezetben, a terület rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el, max. 
0,5% - os beépítettséggel. Az övezetben épület csak a nem erdő művelési ágban 
létesíthető, legalább részleges közművesítettség esetén. 

b) Az övezetben a maximális építménymagasság: 7,50 m, ez alól kivételt az erdő- és 
vadgazdasági tevékenységhez szükséges építmények (pl. erdei kilátó, magasles) 
technológiai okból legfeljebb kétszeres magasságú lehet." 

 
 
 
 
 



Nyírgelse Község Településrendezési tervének módosítása 
Egyszerűsített eljárás – Jóváhagyott dokumentáció 

 

 
14 

 

4. § 
A R. 12 §. helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 
"12. § 

Mezőgazdasági területek 
(1) Mezőgazdasági általános övezet (M) 

a) Az övezetben a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel 
kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei valamint a tevékenységhez 
szükséges gépek elhelyezésére, kiszolgálására, karbantartására szolgáló épületek 
helyezhetőek el. Továbbá szőlő, gyümölcsös művelési ág esetén, ha azt a hatósági 
előírások az ott folytatott tevékenység védőtávolsága miatt egyébként nem tiltják 
meg, a tulajdonos, vagy az ott dolgozók részére lakóépület helyezhető el, ahol az 
elhelyezésre kerülő lakóépület számára szolgáló terület nem haladhatja meg, az 
egyébként beépíthető terület felét. Az övezetben birtokközpont kialakítható. Nádas, 
vízállásos terület művelési ág területén épület nem helyezhető el. 

b) Az övezetben saját mezőgazdasági termék feldolgozó, tároló, árusító rendeltetésű 
épületet, építményt elhelyezni lehet. 

c) Épületeket elhelyezni a legalább 6.000 m2 nagyságot elérő területen, szabadon álló 
beépítési móddal, maximum 7,5 m építménymagasságú épülettel, a telekterület 
maximum 3 %-os beépítésével lehet. 

d) Önálló lakóépülettel a telekterület legfeljebb 1,5%-a, de legfeljebb 300m2 építhető be. 
Gazdasági épület hiányában lakóépület nem létesíthető. 

e) A telken az épületeket a szabadon álló beépítési módhoz tartozó, legalább 10 méter 
elő-, oldal- és hátsókert által meghatározott telekrészen belül kell elhelyezni. 

f) Önálló lakóépületet 30-45 fokos hajlású magas-tetővel kell fedni, az épület 
építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet." 

 
5. § 

A R. 13 §. helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

"13. § 
Egyéb területek 

(1) Vízgazdálkodási terület (V) 
a) Az övezet területébe a folyó- és állóvizek, vízjárta területek, a csatornák, a 

vízbeszerzési és kezelési területek, valamint ezek védműveinek területei tartoznak. 
b) Vízügyi érdekből a főcsatornáknál 6-6 m-es, társulati, önkormányzati és üzemi 

csatornáknál 3-3 m-es parti sáv szabadon hagyandó, beépíteni nem lehet, külterületen 
csak gyepként alakítható ki. 

c) Az övezetben a vízbeszerzéshez, védekezéshez, illetve ezek fenntartásához, 
működtetéséhez, továbbá a kiszolgáló személyzet elhelyezésére szolgáló szükséges 
építmények helyezhetők el." 
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6. § 
A R. kiegészül a 15/A §. rendelkezéseivel:  

 
"15/A. § 

Fényszennyezés elleni védelem 
(1) A fényszennyezés elleni védelmi szabályai: 

a) a sport és a szórakoztató/szolgáltató létesítményeken, illetve azok ingatlanján lefelé 
világító fényforrásokat lehet elhelyezni, 

b) középületek, közparkok, emlékművek, díszkertek kivilágításához használt fényforrások 
fényét lefelé kell irányítani, vagy védőburával illetve árnyékoló pajzzsal kell ellátni, 

c) nem közterületi fényforrás elhelyezésekor úgy kell megoldani arra is, hogy az általa 
vetett fénynyaláb az ingatlan határát nem lépheti át.  

(2) A gazdasági és mezőgazdasági üzemi területeken lefelé világító fényforrásokat lehet 
elhelyezni. 

(3) Abban az esetben tekinthető lefelé világítónak egy fényforrás, ha az általa vetett 
fénynyaláb/fénykúp határoló felületének minden alkotója és a horizont min. 20 fokos 
szöget zárnak be." 

 
7. § 

A R. kiegészül a 15/B §. rendelkezéseivel:  
 

"15/B. § 
Természeti környezet védelmére vonatkozó előírások 

(1) A szabályozási tervlapokon jelölt kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében 
bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet folytatni. 

(2) Közlekedési területeket és létesítményeiket - minden olyan területen, amely a 
szabályozási tervek szerint ökológiai hálózat övezetével érintettek és azokat egymástól 
részben, vagy egészben elválasztják egymástól – úgy kell kialakítani, illetve olyan 
műszaki megoldást kell alkalmazni, hogy az elválasztott területek élőhelyeinek 
kapcsolatai a továbbiakban is fennmaradjon. A kapcsolatot lehetőség szerint 
terepszinten kell biztosítani. 

(3) A szabályozási terveken jelölt ökológiai hálózat folyosó övezetével érintett területeken 
épületet elhelyezni, birtokközpontot kialakítani nem lehet." 

 

8. § 
A R. kiegészül az 5. melléklettel:  
 

5. melléklet az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez 
 A B C D E F G H 

1. Sajátos 
használat 
szerinti 
terület 

Építési 
övezet 
jele 

Beépítési 
mód 

Az építési telek Megengedett 
max. 
építmény-
magasság 

2. Legkisebb 
terület 
(m2) 

Legkisebb 
szélesség 
(m) 

Legkisebb 
zöldfelület 
(%) 

Legnagyobb 
beépítettség 
(%) 

3. kereske-
delmi, 
szolgáltató 

Gksz 
Oldal 

határon álló 
2000 20 20 60 12,0 
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9. § 
                                                     

Ez a rendelet 2016. január 29. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát 
veszti. 

 
 
 Görög László Zsolt               Nagy László 

   polgármester                      jegyző 
 
 
A rendeletet kihirdettem: 
 
 
N y í r g e l s é n , 2016. január 29. napján 

 
             Sárréti Barbara 
                   aljegyző 
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6.2 Szabályozási terv – Külterület - Részterület 
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7 A településrendezési eszközök tervezett módosítása a hatályos 
területrendezési tervek közötti kapcsolat bemutatására 

 

7.1.  A magasabb rendű tervekkel való összhang igazolásához nyilatkozat 

 

A 282/2009 (XII. 11.) kormányrendelet szerinti adatszolgáltatási eljárás során beérkezett, a 
térségi övezetekre vonatkozó lehatárolások adatállományait a vonatkozó tervi állományokba 
beépítésre kerültek. 
 
Kelt.: Nyíregyháza, 2015. október 1. 

 

                                                        …………………………………. 

                                       Labbancz András 
                                                                                           okl. településtervező 
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7.2. Övezeti lehatárolás 
 

A területrendezési és településrendezési tervek kapcsolatát szabályozó,  
- a települési önkormányzatok részére kötelező jogszabályok: 

o az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT), 
o a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv), 

- Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települési önkormányzatok részére kötelező jogszabály: 
o megyei területrendezési tervről szóló 19/2011.(XII.1.) sz. megyei önkormányzati rendelet 

Mivel a hatályos megyei területrendezési terv legutóbbi módosítása óta az országos területrendezési terv változott, azaz a megyei területrendezési terv rajzi munkarészei ellentétesek az országos területrendezési terv 
tervlapjaival, ezért a településrendezési eszközök készítése, módosítása során – e helyzet fennállásáig - nem szükséges az országos területrendezési terv tervlapjainak vizsgálata, elegendő a megyei területrendezési 
terv rajzi munkarészeivel való összevetés. 
 

Ssz. Övezetek megnevezése 

Övezeti érintettség MTrT szerinti 
terület 

Hatályos terv  
szerinti terület 

Módosítás után  
a terület nagysága 

Változás mértéke 

Közigazgatási 
területen 

Tervezési 
területen ha ha % ha % ha % 

1. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti erdőgazdálkodási térség érinti érinti 1518,26 1318,63 86,85% 1318,63 86,85% 0 0% 

2. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági térség nem érinti nem érinti 0 0 0% 0 0% 0 0% 

3. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vegyes terület-felhasználású térség érinti nem érinti 1001,12 856,39 85,54% 856,39 85,54% 0 0% 

4. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség érinti nem érinti 248,63 248,63 100% 248,63 100% 0 0% 

5. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vízgazdálkodási térség érinti nem érinti 19,89 19,89 100% 19,89 100% 0 0% 

6. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti építmények által igénybevett térség érinti nem érinti 23,88 km 23,88 km 100% 23,88 km 100% 0 0% 

7. A magterület övezet nem érinti nem érinti 0 0 0% 0 0% 0 0% 

8. Az ökológiai folyosó övezet érinti nem érinti 113,18 113,18 100% 113,18 100% 0 0% 

9. A pufferterület övezet nem érinti nem érinti 0 0 0% 0 0% 0 0% 

10. A kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete érinti nem érinti 31,71 31,71 100% 31,71 100% 0 0% 

11. Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete nem érinti nem érinti 0 0 00% 0 0% 0 0% 

12. A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete érinti  érinti 479,19 479,19 100% 479,19 100% 0 0% 

13. Az erdőtelepítésre javasolt terület övezete érinti nem érinti 97,00 97,00 100% 97,00 100% 0 0% 

14. Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete nem érinti nem érinti 0 0 0% 0 0% 0 0% 

15. A világörökség és világörökség várományos terület övezete nem érinti nem érinti - - - - - - - 

16. Országos vízminőség-védelmi terület nem érinti nem érinti 0 0 0% 0 0% 0 0% 

17. 
A Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló 
vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete 

nem érinti nem érinti 0 0 0% 0 0% 0 0% 

18. Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete nem érinti nem érinti 0 0 0% 0 0% 0 0% 

19. A rendszeresen belvízjárta terület övezete nem érinti nem érinti 0 0 0% 0 0% 0 0% 

20. A földtani veszélyforrás területének övezete nem érinti nem érinti 0 0 0% 0 0% 0 0% 

21. A kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete nem érinti nem érinti 0 0 0% 0 0% 0 0% 

22. A honvédelmi terület övezete nem érinti nem érinti 0 0 0% 0 0% 0 0% 

23. A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete nem érinti nem érinti 0 0 0% 0 0% 0 0% 
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1. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti erdőgazdálkodási térség 

követelmény: 

 

OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei terület-felhasználási kategóriákon belül a 
települési terület-felhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell 
alkalmazni: 

 a) pont: az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület terület-felhasználási 
egységbe kell sorolni; 

 
OTrT 7.§ (1) bekezdés: Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő 

területet a területrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület terület-
felhasználási egységbe kell sorolni. 

a követelmény 
teljesítése:  
A település 
közigazgatási 
területén 
 
(lásd 1. sz. rajzi 
melléklet) 

a MTrT erdőgazdálkodási térségének a területe összesen (A) 1518,26 ha 

az OEA szerint erdőterületnek minősülő terület (B) 681,67 ha 

a hatályos településszerkezeti tervben az erdő terület 1318,63 ha 

tervezett módosítással az erdőterület csökkenése/növekedése 0 ha 

 a tervezett módosítása után az erdőterület (C)  1318,63 ha 

(A) x 0.85 ≤ (C), és (B) x 0.95 ≤ (C), tehát a követelmény teljesül. 
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2. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági térség 

követelmény: 
 

OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei terület-felhasználási kategóriákon 
belül a települési terület-felhasználási egységek kijelölése során a következő 
szabályokat kell alkalmazni: 

 b) pont: a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre 
szánt különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi 
terület vagy természetközeli terület terület-felhasználási egységbe kell sorolni, a 
térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület terület-felhasználási egység 
nem jelölhető ki. 

a követelmény teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén 
 
(lásd 2. sz. rajzi melléklet) 

a MTrT mezőgazdasági térségének a területe összesen (A) 0 ha 

a hatályos településszerkezeti tervben a mezőgazdasági terület 0 ha 

a tervezett módosítással a mezőgazdasági terület 
csökkenése/növekedése 0 ha 

a tervezett módosítás után a mezőgazdasági terület (B) 
0 ha 

(A) x 0.85 ≤ (B), és a térségben nagyvárosias lakóterület egység nem került kijelölésre, tehát a követelmény teljesül.  
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3. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vegyes terület-felhasználású térség 

követelmény: 
 

OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei terület-felhasználási kategóriákon 
belül a települési terület-felhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat 
kell alkalmazni: 
c) pont: a vegyes terület-felhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, 
erdőterület vagy természetközeli terület terület-felhasználási egységbe kell sorolni, a 
fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési terület-
felhasználási egység kijelölhető; 

jogszabály-értelmezés: A rendelkezés a települési terület-felhasználási 
kategóriák közül itt kizárólag a nagyvárosias lakóterület kijelölését tiltja, 
minden más települési terület-felhasználási egység kijelölhető a vegyes 
terület felhasználású térség területén.  

a követelmény teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén 
 
(lásd 3. sz. rajzi melléklet) 

a MTrT vegyes terület-felhasználású térségének a területe összesen (A) 1001,12 ha 

a hatályos településszerkezeti tervben a vegyes terület-felhasználású 
térség területén 
   

- mezőgazdasági területbe sorolt terület 
 
- erdőterületbe sorolt terület 

 

618,70 ha 

237,69 ha 

a tervezett módosítással a vegyes terület-felhasználású térség 
területén  

- mezőgazdasági területbe sorolt terület csökkenése/növekedése 
 
- erdőterületbe sorolt terület csökkenése/növekedése 

 

0 ha 

0 ha 

tervezett módosítás után a vegyes terület-felhasználású térség 
területén 

- mezőgazdasági területbe sorolt terület (B) 
  
- erdőterületbe sorolt terület (C) 

 

618,70 ha 

237,69 ha 

(A) x 0.85 ≤ (B+C), és a vegyes terület-felhasználású térségben nagyvárosias lakóterület nem került 
kijelölésre, tehát a követelmény teljesül. 
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4. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség 

követelmény: 
 

OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei terület-felhasználási kategóriákon 
belül a települési terület-felhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat 
kell alkalmazni: 
 
 d) pont: a települési térség bármely települési terület-felhasználási egységbe sorolható; 

 

a lehetőség kihasználása: 
 
(lásd 4. sz. rajzi melléklet) 

A  hagyományos vidéki települési térség az alábbi terület-felhasználási egységekbe 
kerület besorolásra: 

- Településközponti vegyes terület 
- Falusias lakóterület 
- Különleges terület: temető terület,sport terület 
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5. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vízgazdálkodási térség 

követelmény: 
 

OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei terület-felhasználási kategóriákon 
belül a települési terület-felhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat 
kell alkalmazni: 
 
e) pont: a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy 
természetközeli terület-felhasználási egységbe kell sorolni; 

a követelmény teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén 
 
(lásd 5. sz. rajzi melléklet) 

a MTrT vízgazdálkodási térségének a területe összesen (A) 19,89 ha 

a hatályos településszerkezeti tervben a vízgazdálkodási terület 19,89 ha 

a tervezett módosítással a vízgazdálkodási területének 
csökkenése/növekedése  0 ha 

területe a tervezett módosítás után a vízgazdálkodási terület (B) 
19,89 ha 

(A) x 0,90 ≤ (B), és a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, tehát a követelmény 
teljesül. 
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6. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti építmények által igénybevett térség 

követelmény: 
 

OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei terület-felhasználási kategóriákon 
belül a települési terület-felhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat 
kell alkalmazni: 
 

f) pont: az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti 
települési terület-felhasználási egységbe kell sorolni. 
 

OTrT 9.§ (5) bekezdés: A kiemelt térségek és megyék területrendezési terveinek készítése 
során 
a) az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi építmények 
helyét a törvényben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni,  
b) az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a tervezési területre 
vetített hossza legfeljebb ±10%-kal térhet el az ország szerkezeti tervében megállapított 
nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) 
hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés 
indokolt. 
OTrT 9/A.§:  A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben szereplő regionális és 
egyéb vasúti pályák közül azok területét, amelyben a közszolgáltatás szünetel vagy 
megszűnt, a településszerkezeti tervben beépítésre nem szánt közlekedési terület terület-
felhasználási egységbe kell sorolni. 
OTrT 10.§ (4) bekezdés: Az 1/11. melléklet 1. pontjában szereplő Vásárhelyi-terv 
továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározókat az ott 
felsorolt települések közigazgatási területét - térség esetén a megjelölt települések 
közigazgatási területét vagy annak 25 km-es körzetét - érintve, az országos szerkezeti terv 
figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és 
követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 
OTrT. 12/A § (4) bekezdés: A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi 
övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb ±5%-kal 
változhat. 

a követelmény teljesítése:  
 
(lásd 6. sz. rajzi melléklet) 

A település közigazgatási területén az építmények által igénybe vett térség az adott 
építmény jellege szerinti települési terület-felhasználási egységbe került besorolásra. 
 Az országos infrastruktúra-hálózatok nyomvonalai és az egyedi építmények helye a 
településszerkezeti tervben meghatározásra kerültek.  
Az MTrT-ben szereplő országos vasúti mellékvonalak területe a településszerkezeti 
tervben beépítésre nem szánt közlekedési terület terület-felhasználási egységbe került 
besorolásra.  
A településszerkezeti terv az árvízi tározók helyének figyelembe vételével készült.             
Az országos, valamint a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi 
építmények helye az MTrT-ben meghatározott térbeli rend figyelembevételével került 
feltüntetésre.  

A település közigazgatási 
területén a módosítással 
érintett műszaki 
infrastruktúra 
 

hossza a MTrT térségi szerkezeti tervében (A) 23,88km 

hossza a hatályos településszerkezeti tervben 23,88 km 

hosszának csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0 km 

hossza a tervezett módosítás után (B) 23,88 km 

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05. 
A fentiek szerint a követelmények teljesülnek. 
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7. A magterület övezet (MTrT 3.1. sz. mell.) 

követelmény: 
 

OTrT. 12/A § (4) bekezdés: A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a 
térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb 
±5%-kal változhat. 
 

a követelmény teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén az 
államigazgatási szervek 
előzetes 
adatszolgáltatásának 
figyelembe vételével 
lehatárolt  mag terület 
övezet  
 
(lásd 7. sz. rajzi melléklet) 

területe a MTrT térségi szerkezeti tervében (A) 0 ha 

területe a hatályos településszerkezeti tervben 0 ha 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 0 ha 

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 

követelmény: 
 

OTrT 17. § (1) bekezdés: Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, 
ha: 
a) pont: a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó 
körülzárja, és 
b) pont: a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
OTrT 17. § (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása 
esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 
Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az 
ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint 
az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

a követelmény teljesítése:  
(lásd 7. sz. rajzi melléklet) 

Az övezet nem érinti a település közigazgatási területét! 
 

követelmény: 
 

OTrT 17. § (4) bekezdés: Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-
hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek a magterület 
természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai 
kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával 
helyezhetők el. 

a követelmény teljesítése:  
(lásd 7. sz. rajzi melléklet) 

Az övezet nem érinti a település közigazgatási területét! 
 

követelmény: 
 

OTrT 17. § (6) bekezdés: Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, 
meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. 

a követelmény teljesítése:  
(lásd 7. sz. rajzi melléklet) 

Az övezet nem érinti a település közigazgatási területét! 
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8. Az ökológiai folyosó övezet (MTrT 3.1. sz. mell.) 

követelmény: 
 

OTrT. 12/A § (4) bekezdés: A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a 
térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb 
±5%-kal változhat. 
 

a követelmény teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén az 
államigazgatási szervek 
előzetes 
adatszolgáltatásának 
figyelembe vételével 
lehatárolt ökológiai 
folyosó övezet  
 
(lásd 8. sz. rajzi melléklet) 

területe a MTrT térségi szerkezeti tervében (A) 113,18 ha 

területe a hatályos településszerkezeti tervben 113,18 ha 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 113,18 ha 

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 

követelmény: 
 

OTrT 18. § (1) bekezdés: Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület 
nem jelölhető ki, kivéve, ha:  
a) pont: a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai 
folyosó körülzárja, és  
b) pont: a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
OTrT 18. § (2) bekezdés: 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 
természet közeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok 
zavartalan működése 

a követelmény teljesítése: 
 (lásd 8. sz. rajzi melléklet) 

Az övezetben új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, tehát a követelmény 
teljesül. 
   

követelmény: 
 

OTrT 18. § (4) bekezdés: 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.  

a követelmény teljesítése:  
(lásd 8. sz. rajzi melléklet) 

Az OTrT 18. § (4) bekezdés szerinti követelmény teljesítését a helyi építési szabályzat 
alábbi pontja biztosítja: 
11. § 
 

követelmény: 
 

OTrT 18. § (5) bekezdés: Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, 
meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. 

a követelmény teljesítése:  
(lásd 8. sz. rajzi melléklet) 

Az OTrT 18. § (5) bekezdés szerinti követelmény teljesítését a helyi építési szabályzat 
alábbi pontja biztosítja: 
18/A. § 
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9. A pufferterület övezet (MTrT 3.1. sz. mell.) 

követelmény: 
 

OTrT. 12/A § (4) bekezdés: A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a 
térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb 
±5%-kal változhat. 
 

a követelmény teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén az 
államigazgatási szervek 
előzetes 
adatszolgáltatásának 
figyelembe vételével 
lehatárolt puffer terület 
övezet  
 
(lásd 9. sz. rajzi melléklet) 

területe a MTrT térségi szerkezeti tervében (A) 0 ha 

területe a hatályos településszerkezeti tervben 0 ha 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 0 ha 

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 

követelmény: 
 

OTrT  19.§:  Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak 
abban az esetben jelölhet ki, ha a  terület a szomszédos magterület vagy ökológiai 
folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem 
veszélyezteti. 

a követelmény teljesítése:  
(lásd 9. sz. rajzi melléklet) 

 
A közigazgatási terület nem érintett az övezettel.  
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10. A kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete  
(MTrT 3.2. sz. mell.) 

követelmény: 
 

OTrT. 12/A § (4) bekezdés: A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a 
térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb 
±5%-kal változhat. 
 

a követelmény teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén az 
államigazgatási szervek 
előzetes 
adatszolgáltatásának 
figyelembe vételével 
lehatárolt kiváló 
termőhelyi adottságú 
szántóterületek övezet  
 
(lásd 10. sz. rajzi melléklet) 

területe a MTrT térségi szerkezeti tervében (A) 31,71 ha 

területe a hatályos településszerkezeti tervben 31,71 ha 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 31,71 ha 

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 

követelmény: 
 

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

a követelmény teljesítése:  
(lásd 10. sz. rajzi melléklet) 

 
A közigazgatási terület nem érintett az övezettel.   
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11. Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

követelmény: 
 

OTrT 13/B. §: A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület 
övezetét a mezőgazdasági terület terület-felhasználási egység kijelölésénél figyelembe 
kell venni. 
 

a követelmény teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén az 
államigazgatási szervek 
előzetes 
adatszolgáltatásának 
figyelembe vételével 
lehatárolt jó termőhelyi 
adottságú 
szántóterületek övezet  
 
(lásd 11. sz. rajzi melléklet) 

területe az OTrT térségi szerkezeti tervében (A) 0 ha 

területe a hatályos településszerkezeti tervben 0 ha 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 0 ha 

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 
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12. A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete  
(MTrT 3.3. sz. mell.) 

követelmény: 
 

OTrT. 12/A § (4) bekezdés: A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a 
térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb 
±5%-kal változhat. 
 

a követelmény teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén az 
államigazgatási szervek 
előzetes 
adatszolgáltatásának 
figyelembe vételével 
lehatárolt kiváló 
termőhelyi adottságú 
erdőterületek övezet  
 
(lásd 12. sz. rajzi melléklet) 

területe a MTrT térségi szerkezeti tervében (A) 479,19 ha 

területe a hatályos településszerkezeti tervben 479,19 ha 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 479,19 ha 

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 

követelmény: 
 

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

a követelmény teljesítése:  
(lásd 12. sz. rajzi melléklet) 

Az övezetben új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 
 

követelmény: 
 

OTrT 14. §. (2) bekezdés: Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati 
tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet. 

a követelmény teljesítése:  
(lásd 12. sz. rajzi melléklet) 

Az OTrT 14. § (2) bekezdés szerinti követelmény teljesítését a helyi építési szabályzat 
alábbi pontja biztosítja: 
18/A. § 
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13. Az erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (MTrT 3.3. sz. mell.) 

követelmény: 

OTrT. 12/A § (4) bekezdés: A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a 
térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb ±5%-
kal változhat. 
 

a követelmény 
teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén az 
államigazgatási szervek 
előzetes 
adatszolgáltatásának 
figyelembe vételével 
lehatárolt erdőtelepítésre 
alkalmas terület övezet  
 
(lásd 13. sz. rajzi 
melléklet) 

területe a MTrT térségi szerkezeti 
tervében (A) 

97,00 ha 

területe a hatályos településszerkezeti 
tervben 

97,00 ha 

területének csökkenése/növekedése a 
tervezett módosítással 

0 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 
97,00 ha 

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 

a követelmény 
teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén az 
államigazgatási szervek 
előzetes 
adatszolgáltatásának 
figyelembe vételével 
lehatárolt kiváló 
termőhelyi adottságú 
szántóterületek övezet  
 
(lásd 8. sz. rajzi melléklet) 

területe a MTrT térségi szerkezeti 
tervében (A) 0 ha 

területe a hatályos településszerkezeti 
tervben 0 ha 

területének csökkenése/növekedése a 
tervezett módosítással 
csökkenése/növekedése 

0 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 

0 ha 

követelmény: 
OTrT 19/A.§:  Az övezetbe tartozó területeken beépítésre szánt terület csak kivételesen, 
egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 

a követelmény 
teljesítése:  
 
(lásd 13. sz. rajzi 
melléklet) 

Az övezetben új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 
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14. Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete  
(MTrT 3.5. sz. mell.) 

követelmény: 
 

OTrT. 12/A § (4) bekezdés: A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a 
térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb 
±5%-kal változhat. 
 

a követelmény teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén az 
államigazgatási szervek 
előzetes 
adatszolgáltatásának 
figyelembe vételével 
lehatárolt országos 
jelentőségű 
tájképvédelmi területe 
övezet  
 
(lásd 14. sz. rajzi melléklet) 

területe a MTrT térségi szerkezeti tervében (A) 0 ha 

területe a hatályos településszerkezeti tervben 0 ha 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 0 ha 

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 

követelmény: 
 

OTrT 14/A.§. (2) bekezdés: Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében 
csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá helyi építési szabályzatában 
és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, amely a 
kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 

a követelmény teljesítése:  
(lásd 14. sz. rajzi melléklet) 

Az övezet nem érinti a település közigazgatási területét! 
 

követelmény: 
 

OTrT  14/A.§. (3) bekezdés: Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg kell 
határozni az ott elhelyezett építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek 
ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön 
jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. 

a követelmény teljesítése:  
(lásd 14. sz. rajzi melléklet) 

Az övezet nem érinti a település közigazgatási területét! 
 

követelmény: 
 

OTrT  14/A.§. (4) bekezdés: Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 

a követelmény teljesítése:  
(lásd 14. sz. rajzi melléklet) 

Az övezet nem érinti a település közigazgatási területét! 
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követelmény: 
 

OTrT 14/A.§. (5) bekezdés: Az övezetben közművezetékeket és járulékos 
közműépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem 
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával – beleértve a felszín alatti 
vonalvezetést is – kell elhelyezni. 
 

a követelmény teljesítése:  
(lásd 14. sz. rajzi melléklet) 

Az övezet nem érinti a település közigazgatási területét! 
 

 
  



Nyírgelse Község Településrendezési tervének módosítása 

Egyszerűsített eljárás – Jóváhagyott dokumentáció 
 

 
35 

 

15. A világörökség és világörökség várományos terület övezete 
(MTrT 3.6. sz. mell.) 

követelmény: 
 

14/B. § (1) bekezdés: A világörökségi és világörökségi várományos terület 
övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének 
megfelelően lehatárolni. 
 

a követelmény teljesítése:  
(lásd 15. sz. rajzi melléklet) 

Az övezet nem érinti a település közigazgatási területét! 
 

követelmény: 
 

14/B. § (2): Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és világörökségi 

várományos területen: 
a) pont: a terület-felhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a 
világörökségi kezelési tervben meghatározott célokkal, 
 

a követelmény teljesítése:  
(lásd 15. sz. rajzi melléklet) 

Az övezet nem érinti a település közigazgatási területét! 
 

követelmény: 
 

b) pont: új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni 
művelésű bányatelek területe nem bővíthető, 

a követelmény teljesítése:  
(lásd 15. sz. rajzi melléklet) 

Az övezet nem érinti a település közigazgatási területét! 
 

követelmény: 
 

c) pont: a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és 
kiserőműveket a kulturális és természeti örökségi értékek sérelme nélkül, 
területi egységüket megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve és a 
világörökségi kezelési tervnek megfelelően kell elhelyezni. 

a követelmény teljesítése:  
(lásd 15. sz. rajzi melléklet) 

Az övezet nem érinti a település közigazgatási területét! 
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16. Az országos vízminőség-védelmi terület övezete  
(MTrT 3.5. sz. mell.) 

követelmény: 

OTrT. 12/A § (4) bekezdés: A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a 
térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb ±5%-
kal változhat. 
 

a követelmény 
teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén az 
államigazgatási szervek 
előzetes 
adatszolgáltatásának 
figyelembe vételével 
lehatárolt országos 
jelentőségű 
tájképvédelmi területe 
övezet  
 
(lásd 16. sz. rajzi 
melléklet) 

területe a MTrT térségi szerkezeti 
tervében (A) 

0 ha 

területe a hatályos településszerkezeti 
tervben 

0 ha 

területének csökkenése/növekedése a 
tervezett módosítással 

0 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 

0 ha 

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 

követelmény: 

OTrT 15.§ (2) pontja: Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek 
készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési 
szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 

a követelmény 
teljesítése:  
 
(lásd 16. sz. rajzi 
melléklet) 

Az OTrT 15. § (3) bekezdés szerinti követelmény teljesítését a helyi építési szabályzat 
alábbi pontja biztosítja: 
18. § 
 

követelmény: 

OTrT 15.§ (3) pontja: Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 

a követelmény 
teljesítése:  
 
(lásd 16. sz. rajzi 
melléklet) 

Az OTrT 15. § (3) bekezdés szerinti követelmény teljesítését a helyi építési szabályzat 
alábbi pontja biztosítja: 
18/A. § 
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17. A Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete (MTrT 

3.12. sz. mell.) 

követelmény: 
 

OTrT. 12/A § (4) bekezdés: A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a 
térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb 
±5%-kal változhat. 
 

a követelmény teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén az 
államigazgatási szervek 
előzetes 
adatszolgáltatásának 
figyelembe vételével 
lehatárolt nagyvízi meder 
terület övezet  
 
(lásd 16. sz. rajzi melléklet) 

területe a MTrT térségi szerkezeti tervében (A) 0 ha 

területe a hatályos településszerkezeti tervben 0 ha 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 0 ha 

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 

követelmény: 
 

OTrT 16.§: A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezetében új beépítésre 
szánt terület nem jelölhető ki. 

a követelmény teljesítése: 
 
 (lásd 16. sz. rajzi melléklet) 

Az övezet nem érinti a település közigazgatási területét! 
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18. Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 
(MTrT 3.9. sz. mell.) 

követelmény: 
 

OTrT. 12/A § (4) bekezdés: A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a 
térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb 
±5%-kal változhat. 
 

a követelmény teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén az 
államigazgatási szervek 
előzetes 
adatszolgáltatásának 
figyelembe vételével 
lehatárolt ásványi 
nyersanyag-gazdálkodási 
terület övezet  
 
(lásd 17. sz. rajzi melléklet) 

területe a MTrT térségi szerkezeti tervében (A) 0 ha 

területe a hatályos településszerkezeti tervben 0 ha 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 0 ha 

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 

követelmény: 
 

OTrT 11. § (1) bekezdés: A bányatelek megállapítás akkor engedélyezhető, ha 
összhangban van a megyei területrendezési tervvel és az érintett település 
településrendezési eszközeivel. 

a követelmény teljesítése:  
(lásd 17. sz. rajzi melléklet) 

Az övezet nem érinti a település közigazgatási területét! 
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19. A rendszeresen belvízjárta terület övezete (MTrT 3.12. sz. mell.) 

követelmény: 
 

OTrT. 12/A § (4) bekezdés: A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a 
térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb 
±5%-kal változhat. 
 

a követelmény teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén az 
államigazgatási szervek 
előzetes 
adatszolgáltatásának 
figyelembe vételével 
lehatárolt rendszeresen 
belvízjárta terület övezet  
 
(lásd 19. sz. rajzi melléklet) 

területe a MTrT térségi szerkezeti tervében (A) 0 ha 

területe a hatályos településszerkezeti tervben 0 ha 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 0 ha 

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 

követelmény: 
 

OTrT 23.§: A rendszeres belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak 
akkor jelölhető ki, ha ahhoz a vízügyi igazgatási szerv a településrendezési eszközök 
egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul. 

 
a követelmény teljesítése: 
 
 
 (lásd 19. sz. rajzi melléklet) 

Az övezet nem érinti a település közigazgatási területét! 
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20. A földtani veszélyforrás területének övezete (MTrT 3.4. sz. mell.) 

követelmény: 
 

OTrT. 12/A § (4) bekezdés: A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a 
térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb 
±5%-kal változhat. 
 

a követelmény teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén az 
államigazgatási szervek 
előzetes 
adatszolgáltatásának 
figyelembe vételével 
lehatárolt földtani 
veszélyforrás területe 
övezet  
 
(lásd 20. sz. rajzi melléklet) 

területe a MTrT térségi szerkezeti tervében (A) 0 ha 

területe a hatályos településszerkezeti tervben 0 ha 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 0 ha 

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 

követelmény: 
 

OTrT 25.§ (1) bekezdés: A földtani veszélyforrás területének övezetét a településrendezési 
eszközökben kell a tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni.  
(2) bekezdés: 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 követelmény teljesítése:  
(lásd 20. sz. rajzi melléklet) 

Az övezet nem érinti a település közigazgatási területét! 
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21. A kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete 
(MTrT 3.11. sz. mell.) 

követelmény: 
 

OTrT. 12/A § (4) bekezdés: A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a 
térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb 
±5%-kal változhat. 
 

a követelmény teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén az 
államigazgatási szervek 
előzetes 
adatszolgáltatásának 
figyelembe vételével 
lehatárolt kiemelt 
fontosságú meglévő 
honvédelmi terület 
övezet  
 
(lásd 21. sz. rajzi melléklet) 

területe a MTrT térségi szerkezeti tervében (A) 0 ha 

területe a hatályos településszerkezeti tervben 0 ha 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 0 ha 

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 
 

követelmény: 
 

OTrT 16/C. § : A kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét a településrendezési 
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni, és a 
településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges 
honvédelmi terület vagy erdőterület terület-felhasználási egységbe kell sorolni.  

a követelmény teljesítése: 
 
 (lásd 21. sz. rajzi melléklet) 

Az övezet nem érinti a település közigazgatási területét! 
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22. A honvédelmi terület övezete (MTrT 3.11. sz. mell.) 

követelmény: 
 

OTrT. 12/A § (4) bekezdés: A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a 
térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb 
±5%-kal változhat. 
 

a követelmény teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén az 
államigazgatási szervek 
előzetes 
adatszolgáltatásának 
figyelembe vételével 
lehatárolt honvédelmi 
terület övezet  
 
(lásd 22. sz. rajzi melléklet) 

területe a MTrT térségi szerkezeti tervében (A) 0 ha 

területe a hatályos településszerkezeti tervben 0 ha 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 0 ha 

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 

követelmény: 
 

OTrT  27/A.§: A honvédelmi terület övezetét a településrendezési eszközökben kell 
tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni, és a településszerkezeti tervben 
beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy 
erdőterület terület-felhasználási egységbe kell sorolni. 

a követelmény teljesítése: 
 
 (lásd 22. sz. rajzi melléklet) 

Az övezet nem érinti a település közigazgatási területét! 
 

 

  



Nyírgelse Község Településrendezési tervének módosítása 

Egyszerűsített eljárás – Jóváhagyott dokumentáció 
 

 
43 

 

23. Az térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete  
(MTrT 3.5. sz. mell.) 

követelmény: 
 

OTrT. 12/A § (4) bekezdés: A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a 
térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb 
±5%-kal változhat. 
 

a követelmény teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén az 
államigazgatási szervek 
előzetes 
adatszolgáltatásának 
figyelembe vételével 
lehatárolt térségi 
jelentőségű 
tájképvédelmi terület 
övezet  
 
(lásd 23. sz. rajzi melléklet) 

területe a MTrT térségi szerkezeti tervében (A) 0 ha 

területe a hatályos településszerkezeti tervben 0 ha 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 0 ha 

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 

követelmény: 
 

OTrT  21.§. (1) bekezdés: A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében csak 
olyan terület-felhasználási egység jelölhető ki, amely a természeti adottságok és a 
kulturális örökség által meghatározott tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 

a követelmény teljesítése:  
(lásd 23. sz. rajzi melléklet) 

Az övezetben csak olyan terület-felhasználási egység került kijelölésre, amely a 
természeti adottságok és a kulturális örökség által meghatározott tájképi értékek 
fennmaradását nem veszélyezteti 

követelmény: 
 

OTrT  21.§. (2) bekezdés: A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó 
település településszerkezeti tervében csak olyan terület-felhasználási egység jelölhető 
ki, továbbá a helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési 
övezet és övezet hozható létre, ami a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek 
fennmaradását nem veszélyezteti. Az építési övezetnek vagy övezetnek az építmények 
tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell, ennek ellenőrzéséhez a 
tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban 
meghatározott látványtervet is kell készíteni. 

a követelmény teljesítése:  
(lásd 23. sz. rajzi melléklet) 

Az övezetben új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

követelmény: 
 

OTrT  21.§. (3) bekezdés: Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 

a követelmény teljesítése:  
(lásd 23. sz. rajzi melléklet) 

Az OTrT 21. § (3) bekezdés szerinti követelmény teljesítését a helyi építési szabályzat 
alábbi pontja biztosítja: 
18/A. § 
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követelmény: 
 

OTrT  21.§. (4) bekezdés: Az övezetben közművezetékeket és járulékos 
közműépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem 
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával – beleértve a felszín alatti vonalvezetést 
is – kell elhelyezni. 

a követelmény teljesítése:  
(lásd 23. sz. rajzi melléklet) 

Az OTrT 21. § (4) bekezdés szerinti követelmény teljesítését a helyi építési szabályzat 
alábbi pontja biztosítja: 
11. § 
 

követelmény: 
 

OTrT  21.§ (5) bekezdés: A településszerkezeti tervben, a szabályozási tervben és a helyi 
építési szabályzatban ki kell jelölni a településkép-védelmi terület határát, amely a tájképi 
értéket képező kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő területeket, az 
ökológiai hálózat területeit, az országos és a helyi védelem alatt álló természetvédelmi 
területeket, azok környezetét, valamint a település arculatát, karakterét meghatározó 
fontos területeket tartalmazza. 

a követelmény teljesítése:  
(lásd 23. sz. rajzi melléklet) 

Az övezetben, a beépítésre szánt területek közül kizárólag üdülőterület terület-
felhasználású övezetet érinti, mely nem érintett kulturális örökség szempontból 
kiemelten kezelendő területet. 
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RAJZI MELLÉKLETEK 
 

Javasolt a változással érintett terület-felhasználási egység, illetve övezet 
- MTrT-ben szerinti kiterjedésének, 
- hatályos TrT szerinti kiterjedésének, 
- TrT tervezett módosítása szerinti kiterjedésének 

térképi bemutatása. 
 

 

S s z .  Ö v e z e t e k  m e g n e v e z é s e  

1. melléklet A Térségi Szerkezeti Terv szerinti erdőgazdálkodási térség 

3. melléklet A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vegyes terület-felhasználású térség 

4. melléklet A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség 

5. melléklet A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vízgazdálkodási térség 

6. melléklet A Térségi Szerkezeti Terv szerinti építmények által igénybevett térség 

8. melléklet Az ökológiai folyosó övezete 

10. melléklet A kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete 

12. melléklet A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete 

13. melléklet Az erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
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1. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti erdőgazdálkodási térség 
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3. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vegyes terület-felhasználású térség 
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4. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség 
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5. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vízgazdálkodási térség 
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6. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti építmények által igénybevett térség 
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8. Az ökológiai folyosó övezete 
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10. A kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete 
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12. A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete 
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13. Az erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


