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BEVEZETÉS 

 
Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatos előzetes 
Önkormányzati intézkedések: 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 136/2018.(VI.28.) sz. határozatában döntött Gyál 
Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítása tárgyában. (2. számú melléklet) 
 
Gyál Város településrendezési eszközeit a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 16.§.(1) bek. b) pontja és az 
1997.évi LXXVIII. Építési törvény alapján a 314/2012. (XI.8.) 45.§. (2) bekezdésének értelmében a 
2018. január 1-től hatályos eljárási szabályok szerint, és az alátámasztó munkarészek a 3. melléklet a 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi követelményeknek megfelelően és főépítészi feljegyzés 
alapján készülnek. 
 
A képviselő-testület a Gyál, 8206, 8207, 8208 és a 2215/63 hrsz.-ú területet, továbbá a fejlesztést 
érintő Patak utca, Bánki Donát utca és 2215/50 hrsz.-ú út által határolt tömb területére vonatkozó 
módosítást gazdasági célú beruházás megvalósulása érdekében támogatja és kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánította a területet. Döntését a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 32. § (6) bek. c) pontja 
alapján hozta meg. 
A településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárása a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 
42.§. értelmében tárgyalásos eljárás keretében történik. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: R.) 29./A §-ban kapott felhatalmazás alapján, a településrendezési eszközök 
készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól a 10/2017. (IV. 28.) sz. 
önk. rendelet rendelkezik. Az Önkormányzat a partnerségi egyeztetést az ebben foglaltaknak 
megfelelően végzi. 
 
A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 9. sz. mellékeltben szerepeltetett véleményező szervek előzetes 
véleményét nem kérte meg az önkormányzat, mivel a jelen jogszabályi környezet lehetővé teszi az 
tárgyalásos eljárás lefolytatását és tervezői megítélésünk szerint nincs olyan területi befolyásoló 
tényező, ami az előzetes véleménykérést indokolta volna. A település 2013-2015 évi felülvizsgálat és 
részterületi módosítások során a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján megkért 
adatszolgáltatások rendelkezésre állnak. 
 
A Településrendezési Eszközök módosításának fő célja: 
A Város településrendezési eszközeinek részleges - szabályozási munkarészekre kiterjedő - 
módosítása az érintett terület (8206, 8207, 8208 és a 2215/63 hrsz.) ingatlan övezeti besorolásának 
módosítása a jelenlegi Gksz-13 övezetből új Gksz-17 övezetre a WAREMA PT Hungary Kft. fejlesztési 
szándékaival összhangban. 
Ennek keretében szabályozási előírások szükséges módosítása a tervezési területre vonatkozóan: 

- új Gksz-17 jelű építési övezet létrehozása a beépítésnél alkalmazható legnagyobb 
épületmagasság (m) 6 méterről 12 méterre történő módosításával 
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- lehetőség szerint a beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) tekintetében 45%-
ról 50 %-ra történő módosításával 

 
A hatályos településrendezési eszközöket a képviselőtestület a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 1-
2-3-4-5 mellékletének megfelelően készítette el és a 36.§. szerint teljes eljárási szabályoknak 
megfelelően hagyta jóvá. 
 
A MEGBÍZÁS 
 
Gyál Város Önkormányzata 2018 szeptemberében bízta meg a Pest megyei Terület-, Település-, 
Környezet Tervező és Tanácsadó (továbbiakban: PESTTERV) Kft-t Helyi építési szabályzatának 
(továbbiakban: HÉSz) és a Szabályozási tervi (továbbiakban: SZT) mellékletének a részleges 
módosításával. 
 
Jelen tervanyag Gyál Város Településrendezési terv fentiek szerinti részleges módosításának 
egyeztetési anyagát tartalmazza:  

- a módosítás alatt álló részterület HÉSZ és annak rajzi melléklete SZT módosítási javaslata a 
szükséges alátámasztó munkarészekkel.  

A részterületre készülő szabályozási tervi övezeti módosítás a 2215/13 hrsz.-on működő 
telephelyének bővítése céljából a 8206, 8207, 8208 és a 2215/63 hrsz. terület övezeti 
paramétereinek növelése érdekében készül.  
 
Településrendezési tervelőzmények: 
 
A településen jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban:  
• 189/2014.(XI.27.) határozat Gyál Város településfejlesztési koncepciójáról 
• 190/2014.(XI.27.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M1) 
• 178/2015.(VII.16.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M1jav) -

egységes szerkezetben 
• 130/2018.(VI.28.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M2) -

egységes szerkezetben 
• 17/2014.(XII.01.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatáról (HÉSZ) 
• 16/2015. (VII.16.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatáról 17/2014.(XII.01.) önk. 

rendelet módosításáról 
• 2/2017.(I.30) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról. 
• 18/2018.(VI.29.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról. 
 
A HÉSZ rajzi módosuló mellékletei: 

Rajzjel Rajz megnevezése Méretarány 
SZT Szabályozási terv; szelvényszám: 17 – 18. (2 db A3)  M= 1:4.000 

   
 

Kiegészítő tervlap: 
Rajzjel Rajz megnevezése Méretarány 

ÁT Áttekintő tervlap M= 1:8.000 
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INDOKLÁS 
A gazdasági funkciójú fejlesztésére tervezett terület, mely a Patak utca, Bánki Donát utca és 2215/50 
hrsz.-ú út által határolt tömbben jelenlegi 8206, 8207, 8208 és a 2215/63 hrsz. WAREMA PT Hungary 
Kft. területén található. A szomszédos2215/13 hrsz. telephelyen működő WAREMA PT Hungary Kft.  
tulajdonában lévő telephelyének bővítése céljából vásárolták meg a területet. Az üzem alapvetően 
magas műszaki igényű műanyag termékeket állít elő műanyag fröccsöntési technológiával, főleg az 
autóipar számára. A fejlesztés céljára megvásárolt 8206, 8207, 8208 és a 2215/63 hrsz-ú telkek egy 
helyrajzi szám alá vonása megtörtént. (változási vázrajz alapján továbbiakban 8206 hrsz.) 
A hatályos településrendezési eszközök a területet övezeti besorolásának lehetősége a tervezett 
fejlesztéseket tekintve kevésnek bizonyult, ezért tervezett fejlesztésének biztosítása céljából 
módosítani szeretne övezeti besorolásán. Az építési szándék egy ipari termelőüzem, raktár és 
irodaépület létesítésére irányul. 
A telek a település belterületéhez tartozik, ahol a közlekedési és közmű feltételek részben 
biztosítottak, de a terület infrastruktúra fejlesztésre szorul.  
 
A tervezet projekt megvalósítása érdekében Gyál Városnak többek között szabályozási tervét is 
módosítania kell. A terület fejlesztésével a munkahelyteremtő szempont mellett a terület a gazdasági 
funkciójú üzemi, logisztikai, raktározási-iroda épület fejlesztésére alkalmassá válik.  
A gazdasági célú területfejlesztés kialakításánál, fontos szempont a terület környezetbe elhelyezkedő 
épületek zavartalan fennmaradása és a minőségi gazdasági terültfejlesztés biztosítása figyelembe 
véve a terület közlekedési, környezetvédelmi és egyéb védelmi követelményeit. Ezen szempontoknak 
a terület gazdasági célú szabályozásánál és településképbe való illeszkedésénél is érvényesülniük kell.  
A képviselő-testület fejlesztési elképzelést a szolgáltatási funkciók bővítése és a gazdaságfejlesztés 
érdekében támogatja. 
 
TERVEZÉSI FELADAT 
A módosítás a fent felsorolt, elsősorban Költségviselő által kezdeményezett és Önkormányzat által 
meghatározott, alábbi pontokba foglalt tématerületekre terjed ki, annak alátámasztására irányuló 
rövid helyzetfeltáró leírás is a módosítással érintett területekre (és tématerületekre) készül a 
szükséges szakági alátámasztó munkarészekkel.  

Tervezési cél SZT terület 
1. A módosítási feladat: mely a Patak utca, 
Bánki Donát utca és 2215/50 hrsz.-ú út által 
határolt tömb üzemi telephely területének 
övezeti módosítására terjed ki a 8206 hrsz. 
területet érintően. A kialakítandó új telephely 
tulajdonosa a tervezett fejlesztésnek 
megfelelő építési paramétereket szeretné 
saját telkén biztosítani. Az Önkormányzat is 
támogatja a fejlesztéshez szükséges új övezet 
kialakítását. 
 
2. A tervmódosítás HÉSZ rendelet és a 
mellékletét képező SZT -12 
tervlapszelvényre terjed ki.  
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A tervterület lehatárolását, városon belüli elhelyezkedését az 1 ábra (áttekintő térkép) mutatja be. Az 
egyes részterületi változásokat az SZT módosítás a 1:4000 léptékben mutatjuk be és dokumentáljuk, 
az érintett 12-es szelvényen. Településtervi módosítás a település egyéb területeit nem érinti, a fent 
leírt TSZT és SZT módosítással érintett területén kívüli településrészekre a jelenleg érvényes 
településrendezési terv hatályos.  
A módosítás az alábbi feladatokra és munkarészekre nem terjed ki: 
- Magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése a HÉSZ-be és egységes szerkezetű HÉSZ készítése 
 

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP 
(tárgyalásos eljárás keretében a módosuló terület bemutatásával/SZT/) 

1. ábra 
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VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ 
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ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 
1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 
1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 
1.1.1.1. Beépítésre szánt területek  
(kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület) 

 
A település területén meglévő, jelenleg működő gazdasági funkciójú területek a területükön folyó 
gazdasági tevékenység jellegétől függően a településszerkezeti tervben kereskedelmi-szolgáltató 
területként és ipari gazdasági területként kerültek besorolásra. 
A helyi munkahelyteremtés fokozása érdekében a korábban igénybevett gazdasági területek 
rehabilitációja és is fejlesztése a cél. A gazdasági területek fejlesztésénél a településszerkezeti és 
szabályozási terv a települési adottságokat és az település fejlesztési elképzeléseit egyaránt 
figyelembe veszi. 
A tervmódosítás keretében új (szabályozási tervben realizált) kereskedelmi-szolgáltató (Gksz) 
övezet szabályozására van szükség, mivel a hatályos HÉSZ rendelet az igényelt övezeti 
paramétereket tartalmazó előírást jelenleg nem tartalmaz. A terv részleteit a 1.2.1. fejezet 
tartalmazza. 

 
A tervmódosítás a településszerkezeti tervben beépítésre szánt Gksz- kereskedelmi szolgáltató 
területbe tartozik. A szabályozási tervben és helyi építési szabályzatban a fejlesztési terület Gksz-13 
terület övezetébe sorolta 8206 hrsz.-ú tervezett telephely. 

 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

Gazdasági területek: 

Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület(Gksz)  
szintterület sűrűség 2,5 
Ipari gazdasági terület (Gip) 
szintterület sűrűség 0,8 
 

 
A tervmódosítás a TSZT módosítását nem teszi szükségessé, a település területfelhasználási - 
területi mérlegét nem befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang igazolását nem teszi 
szükségessé. Mivel új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért biológiai aktivitásérték 
pótlása sem szükséges.  
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1.2 A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 
1.2.1. A szabályozási változások bemutatása 

 

A Hatályos HÉSZ 8206 hrsz. területre vonatkozó övezeti előírása: 
 

(1) A Gksz-13 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód szabadon-álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 2500 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 6,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 25 
h.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
k.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
A HÉSZ és SZT módosítás után 8206 hrsz. területre vonatkozó övezeti előírása új építési 
övezet bevezetésével: 

 
(1) A Gksz-17 jelű építési övezet előírásai:  

a.) Beépítési mód szabadon-álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 2500 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 50 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 50 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 12,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 25 
h.) Szintterületi mutató 1,5 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 6 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
 

A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT KERESKEDELMI-SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET: 

 

A terület adottságai: 
A fejlesztési- terület Patak utca, Bánki Donát utca és 2215/50 hrsz.-ú út által határolt tömbben, kivett 
beépítetlen területen található. A terület fejlesztője és tulajdonosa a WAREMA PT Hungary Kft., 
melynek fő tevékenységi köre magas műszaki igényű műanyag termékek előállítása. A termékek 
jellemzően műanyag fröccsöntési technológiával készülnek, főleg az autóipar számára. 
A WAREMA PT Hungary Kft. jelenlegi gyáli telephelye a fejlesztési területtel szomszédos 2215/13 
hrsz. területen található, de az üzemi tevékenységük fejlesztése érdekébe bővítené telephelyét. 
A 8206 hrsz.-on található terület mintegy 2,615 ha nagyságú. 
 
A területfejlesztés előkészítésének első lépéseként a telkek egy helyrajzi szám alá vonása megtörtént. 
Ennek igazolása a tervezési feladat ismertetésénél bemutatott változási vázrajz szolgál. 
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A terület Patak utcáról történő megközelítésére a hatályos szabályozási terv megfelelő 16 méter 
széles szabályozási szélességet biztosít a közút és közműhálózat fejlesztésére. Ez a fejlesztés nem 
csak a WAREMA PT Hungary Kft., hanem a Patak utcáról feltárt további telephelyek érdekeit is 
szolgálja. Az útszakasz kiépítése a WAREMA PT Hungary Kft telephelyéig mintegy 350 méter. A teljes 
patak utca közlekedés és közmű fejlesztési 700 méteres útszakasz kiépítését jelentené, mely a 
kapcsolódó vállalkozások érdekeit is szolgálná. 
 
A terület közműellátása: 
ELMŰ hálózati Kft. vezetékjog 1579 m2-re. 
A terület ÉK -i határán halad egy 20 kV-os elektromos vezeték. A területfejlsztés keretében a vezeték 
Patak utca- Bánki Donát utca közötti szakasza a trafóállomásig (2215/27 hrsz.)  földalatti vezetékként 
kiváltásra kerül. 
Nagyközép-nyomsású gázvezeték halad a Kőrösi úton, melyről leágazva a fejlesztési terület Bánki 
Donát köz felőli oldalán a gáznyomásszabályozóhoz csatlakozik. (2215/27 hrsz.).  Továbbá a Warema 
PT Hungary Kft. jelenlegi szomszédos telephelyéről is megoldható a gázellátás, ahol a 
gáznyomásszabályozó és mérőállás kialakítása megtörtént. 
A Patak utcában vízjogi létesítési engedély alapján a Patak utcában NÁ 90 mm-es nyomás alatti 
szennyvízvezeték épült ki. A fejlesztési terület közvetlen határoló közterületein a Patak utcában a 
Kőrösi út felől – vízjogi létesítési engedélyes terv alapján a NÁ 100 mm-es vízvezetéki közcső 
kiépítése megtörtént.  
 
A fejlesztési területen tervezett fejlesztés: 
Az építési szándék egy ipari termelőüzem, raktár és irodaépület létesítését tartalmazza. 
A körülbelüli méret 50 x 100 méteres termelőüzem, plusz 50 x 100 méteres raktár, tovább iroda 
épület, parkoló kialakítása várható. 
 
A tervezés során figyelembe kell venni: 
- A Terület jól megközelíthető a Kőrösi útról leágazó Patak utcáról, de a Patak utcát a 

szabályozási terven ábrázolt 16 méteres szabályozási szélesség infrastruktúrafejlesztése 
szükséges. 

- Közműellátásánál az alapközmű ellátás – a vízellátás, a villamos energia-ellátás, 
szennyvízelhelyezés –biztosított, a közművek a fejlesztési terület környezetében rendelkezésre 
állnak, a közműkapcsolat megvalósítható. 

- A fejlesztési terület megközelítése és egyéb infrastrukturális ellátása a meglévő hálózatra épülve 
a funkcióból és építési intenzitásból adódó terhelést bíró infrastruktúra fejlődjön. 

- A tervezési területhez közvetlenül kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetbe sorolt területek 
csatlakoznak, amelyhez kapcsolódó kialakult gazdasági területfejlesztés szervesen kapcsolódik.  

- A tervmódosítással érintett terület jelenlegi és tervezett funkciója nem sért sem építészeti, sem 
régészeti, sem ökológiai, sem földvédelmi értékeket. 

- Funkcióváltás nem történik, a terület építési paraméterei módosulnak. 
- A gazdaságfejlesztési terület esetében az épület elhelyezésénél és építési hely meghatározásánál 

figyelembe veendő a településképvédelem és a szomszédos gazdasági területek érdekei. 
- Mivel új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért biológiai aktivitásérték pótlása nem 

szükséges. 
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- A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé, a település 
területfelhasználási - területi mérlegét nem befolyásolja, a területrendezési tervekkel való 
összhang igazolását nem teszi szükségessé. 

- A tervezett telekállapotnak megfelelően a szabályozási tervlap és helyi építési szabályzat 
módosítása megtörténik. 

- A terület egyéb más Országos Területrendezési Tervi, vagy Budapesti Agglomeráció 
Területrendezési Tervi övezetek közül az országos vízminőség-védelmi terület által érintett.  

- A terület közvetve határos a Patak utca túloldalától a Gyáli-patak felé az Országos 
Területrendezési Tervi és Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve által kijelölt országos 
ökológiai hálózat területével, illetve ennek ökológiai folyosó övezetével.  

- A terület jellegéből és elhelyezkedéséből, tervezett funkcióváltásából következően nem jelentős 
zavaró hatású gazdasági típusú beépítési intenzitás növekedés jön létre. 

googlemaps felvétel 

  
 

A kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  A kivonat a hatályos szabályozási tervből 

 

 

 



 

 14 

14 Gyál Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Alátámasztó javaslat 

A tervmódosítással összefüggő HÉSZ előírások az alábbi beavatkozásokat igénylik:  
Az övezeti előírás a 1.2.1 fejezet övezetekről szóló leírása alapján történik. 
A Hész módosítása új Gksz övezet bevezetését és a mellékletét képező SZT-12 jelű tervlapot érinti. 
 
1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása 
(a településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal) 
Tervezési szempontok, településfejlesztési koncepcióval nincs összefüggésben. 
 

2.  SZAKÁGI JAVASLATOK 
2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 
2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 
2.1.2. Természetvédelmi javaslatok 
2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 
Természetvédelmi szempontból azt az igényt szükséges hangsúlyozni, hogy a telephely zöldfelületi 
kialakítása során a Gyáli-patak ökológiai folyosójának növényzetéhez igazodó, őshonos fa- és 
cserjefajok alkalmazása kívánatos, az özönfajok alkalmazása tilos, az ökofolyosó társulásának 
genetikai védelme érdekében. 
A növénytelepítést, az alkalmazott fajok listáját egyeztetni szükséges a Nemzeti Park Igazgatósággal. 
2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása 
A tervmódosítás során terletfelhasználás változás és új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, 
ezért biológiai aktivitásérték kompenzációt a fejlesztés nem igényel. 
 

2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE  
(zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és mezőgazdasági területek, vonalas zöldfelületi elemek) 
2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai 
2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 
2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 
 
A fenti természetvédelmi szempontoknak megfelelően a telephely zöldfelületi kialakítása során 
figyelembe kell venni a Gyáli-patak ökológiai folyosójának közelségét. Az őshonos fa- és cserjefajok 
alkalmazásán és az özönfajok alkalmazásának tilalmán túl, célszerű a kertépítészeti terv szerkezetét 
oly módon alakítani, hogy a telephely ökofolyosóhoz közelebbi, déli részén kerüljön kialakításra a 
min. 25%-os zöldfelületi fedettség többsége és itt kerüljön felhasználásra a jobb környezeti hatásfokú 
növénytelepítés (pl. többszintes fa-és cserjesávok, nagyobb lombtömegű, zártabb faállományok, 
stb.). 
A növénytelepítés és az alkalmazott fajok listáján túl a kertépítészeti terv egészét is célszerű 
egyeztetni a Nemzeti Park Igazgatósággal. 
 

3.  KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 
Rövid összefoglaló: 
A terület megközelítését a 4601 jelű összekötő úttól (Nagykőrösi út) leágazó Patak utca fogja 
biztosítani. Az út belterületi jellegű, tervezett helyi gyűjtőút. Az út szabályozása 16 m széles, mely 
szélesség jelenleg a Bánki Donát utca csatlakozásáig tervezett. A tervezett útépítés legfeljebb a 07/31 
hrsz-ú útcsatlakozásig tervezett, mely a már kiépült gazdasági területek színvonalas ellátását 
biztosítaná., későbbi ütemben az út északkelet felé, kis iránytöréssel vezet tovább. 
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A terület érvényben lévő szabályozási terve szerint a tervezett gyűjtőúthoz a 2215/50 hrsz út 
kiszolgáló út csatlakozik 16 m szabályozási szélességgel. Gépjármű elhelyezés, parkolás telken belül 
biztosítandó. 
 
A hatályos szabályozási terv Patak utcán ábrázolt 16 méteres szabályozási szélessége megfelelő 
szélességet biztosít a gazdasági célú területek út, árok, zöldsáv és teljes közműellátás kialakításához. 
A terv további szabályozási tervi beavatkozást nem igényel. 
 

4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 
 
A városban a közművek kiépítettségénél továbbra is a vízellátás, a szennyvízcsatornázás, a gázellátás, 
és a hírközlés /90-95 %/, illetve a villamosenergia-ellátás hálózatai /100 %-os/ jelenti az európai 
szintűnek tekinthető mennyiségi kiépítettséget. 
 
Gyál beépített területének délikeleti részén, a Gyáli patak jobb partja mellett, gazdasági területek 
közé ékelődő beépítetlen gazdasági területen helyezkedik el. A terület jelenleg kivett beépítetlen 
terület, határoló közterülete a Patak utca.  
 
A tervezési terület Gyál, 8206, 8207, 8208 és a 2215/63 hrsz.-ú területe, továbbá a fejlesztést érintő 
Patak utca, Bánki Donát utca és 2215/50 hrsz.-ú út által határolt tömb. 
A tervezési területen elhelyezkedő, jelenleg beépítetlen tervezési területi egységek közműellátás 
szempontjából ellátatlannak tekintendők, mivel a területre a közműbekötések nem épültek ki. A 
beépítetlen tervezési területen ugyanakkor keresztülhalad más területeket ellátó közművezetékek, 
ez a 20 kV-os villamos légvezeték. Ezek a vezetékek egyrészt a terület beépítését korlátozó tényezők, 
másrészt viszont a terület jövőbeni közműellátásának bázisai lehetnek.  
A településrendezési javaslat szerint az építésügyi előírásoknak megfelelően a terület egészén 
gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató terület kiépíthető. A gazdasági területi egységen összességében 
kb. 40.000 m2 bruttó szintterület építése várható.  
 
A kedvező topográfiai, közlekedési adottságú tervezési területen a tervezett komfortos, kényelmes 
élet- és munkakörülményt, hatékony gazdálkodási lehetőséget nyújtó igényes telkek számára a 
környezetvédelmi igényeket is kielégítő teljes közműellátás kiépítése szükséges.  
A tervezési terület teljes közműellátására kiépítése szükséges a vízellátás, szennyvízcsatornázás, 
korszerű vezetékes energiaellátás és a hírközlés. A felszíni vízrendezés kérdése az útépítéssel és az 
ingatlanok beépítésével függ össze. 
A prognosztizált igények kielégítésének a lehetőségét a közmű-áganként készített fejlesztési javaslat 
rögzíti. A közműellátás feltétele a műszaki kapcsolat biztosításán túl, a közműfejlesztési hozzájárulás 
befizetése közművenként alapbázis fejlesztésre.  
 
4.1. VIZIKÖZMŰVEK 
4.1.1. vízellátás  
 
A vízi-közművek közül a vízellátás a 90-es évek kommunális - fajlagos 200 - 300 l/fő,d vízigények - 
fogyasztásának megfelelő kapacitásokkal valósultak meg. Ennek megfelelően a fővezeték rendszer a 
jelenlegi és várható lakossági 100 – 150 l/fő,d fajlagos vízigények fogyasztása mellett többlet 
kapacitásokkal rendelkeznek. 
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Gyálon a komfortos közműellátás legfontosabb eleme, a vezetékes ivóvíz ellátás megoldott, a 
vízellátó hálózat 100 %-os szintre kiépítettnek tekinthető, az ivóvíz vezeték minden utcában kiépült. A 
hálózat, a kutak és minden műtárgy (tározók, gépházak, stb.) a település Önkormányzatának 
tulajdonában vannak, a rendszer üzemeltetését a Dél Pest-megyei Víziközmű Zrt Gyáli 
Üzemigazgatósága végzi.  
A városi vízmű - kutak és víztisztító-telep - 5000 m3/d víztermeléssel üzemeltethető. A város 
vízfogyasztása csúcsban 4000 m3/d, míg az átlagos fogyasztás 2000 m3/d. A vízfogyasztás átlagos és 
csúcsértékei az elkövetkezendőkben várhatóan közelednek egymáshoz a víz árának növekedésével és 
a vízellátásba bekapcsolódó ingatlanok miatt. Az utóbbi, új beépítéseknél már szinte csak a közüzemi 
vízellátást alkalmaznak. 
A városi vízellátó hálózat megfelelő a nagyobb vízigények kiadására. A fővezeték rendszer NÁ 400 és 
NÁ 300, NÁ 200 mm-es, míg az elosztóhálózat és NÁ 150, NÁ 100 mm átmérőkkel üzemel, amely 
jelentős távlati vízigények kiadására is alkalmas. 
A gazdasági, kereskedelmi szolgáltató területek vízellátó hálózatánál NÁ 150 mm-es körvezeték 
rendszer kiépítése lenne szükséges a kommunális és tűzi-víz igények biztosítására.  
 
A fejlesztési területet közvetlen határoló közterületein a Patak utcában a Kőrösi út felől – vízjogi 
létesítési engedélyes terv alapján a NÁ 100 mm-es vízvezetéki közcső kiépítése megtörtént.  
A Kőrösi úton NÁ500 mm-es gerincvezeték és NÁ 100 mm-es elosztó vezeték üzemel. Szintén kiépült 
a vízellátó hálózat a Bánki Donát, és a Szövetkezet utcában is.  A Bánki Donát utcában a Szövetkezet 
és a Patak utca között nem üzemel közcső hálózat.  
A tervezési terület - 8206, 8207, 8208 és a 2215/63 hrsz.-ú ingatlanok - Gksz területfelhasználási 
terület várható becsül kommunális vízigénye: 30,0 m3/nap 
A kommunális vízigényt a Patak utcai NÁ100 mm-es közcsőről biztosítható.  
A tűzi-vízigény egy részét 600 l/min-t a közcsőről, a másik részét tűzi-víz tározóból lehet megoldani. 
A tűzi-vízigényt az épület engedélyezési terve során lehet konkrétan meghatározni, és a tűzi-víztározó 
nagyságát megadni. 
A területen belül a biztonságosabb ellátás érdekében távlatban a körvezetékes rendszer kialakítását 
javasoljuk. 
A tervezett hálózatokon a tűzi-vízigény kiadására védendő objektumtól 100 m-re földfeletti 
tűzcsapokat kell elhelyezni. 
 

4.1.2. szennyvízelvezetés 
Gyál város csatornázása elválasztott rendszerű, mely a Gyál-Üllő- Vecsés kistérségi szennyvízelvezető 
rendszer részeként üzemel. A kistérségi regionális rendszer kialakítására kedvezően hatott, hogy a 
Fővárosi Csatornázási Művek ZRt. a három település szennyvizeinek fogadását vállalta és így nem 
kellett a szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés kérdésével foglalkozni. 
 
A gravitációs csatornákkal összegyűjtött szennyvizeket 14 db átemelő továbbítja a I. számú 
átemelőbe, amely nyomóvezetéken nyomja át a központi regionális átemelőbe. A városban 
elvezetésre kerülő becsült szennyvízmennyisége 2100-2500 m3/d.  
A kistérségi szennyvízelvezető rendszer üzemeltetője a vízellátáshoz hasonlóan a Dél Pest-megyei 
Vízi-közmű Zrt. Gyáli Üzemigazgatósága. 
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A fejlesztési terület közvetlen közterületén vízjogi létesítési engedély alapján a Patak utcában NÁ 90 
mm-es nyomás alatti szennyvízvezeték épült ki, mely fogadni tudja az új beépítés 28 m3/d 
szennyvízmennyiségét. 
Meg kell még említeni, hogy közcsatornába majd csak a rendeletekben előírt szennyezettségű 
szennyvizek engedhetők. Az egyes telkekről, ha azon valaki valamilyen vállalkozást is folytat, a 
vállalkozás tevékenységéből származó, a kommunális szennyvíztől eltérő szennyezettségű vizeket 
telken belül elő kell tisztítani és csak a megengedett paraméterű szennyezettségű szennyvizet lehet a 
közcsatornába továbbítani. 
 

4.1.3. csapadékvíz-elvezetés 
 
A város csapadékvíz-elvezetés szempontjából részben zárt csapadékcsatornákkal - parkolók esetén -, 
részben nyílt árkokban elszivárogtatással történik. A felszíni vizek befogadója elvileg a Gyáli 1. számú 
főcsatorna, de egységes elvezető rendszer nem épült ki.  
Az új beépítéseknél biztosítani kell a csapadékvizek elvezetését, azaz burkolt út létesítése csak 
vízelvezetéssel lehet megépíteni. Itt javasoljuk - a központi belterületen - a zárt csőcsatornákat, de 
legalábbis a felszín-közeli zárt csatornákat célszerű alkalmazni. 
 
Gazdasági területek csapadék vízelvezetésénél a település a Gyáli 1.sz. főcsatorna, mely "A" 
vízminőségi kategóriába tartozik. Az 1. számú főcsatornába ezért csak megfelelően - 
környezetvédelmi előírásokat kielégítő - tisztított csapadékvizeket lehet bevezetni. A Gyáli patak 
revitalizációja 2011-ig megtörtént. 
A tervezési területről lefolyó csapadékvizek befogadója a Gyáli patak.  
 
A fejlesztési területen a tető, út és parkoló-felületek burkolatairól megnövekedő mennyiségű 
csapadékvíz-vízhozamot kell levezetni.  
Az ingatlanon belül 4 éves gyakoriságú csapadékhozamnak megfelelő tározót kell kiépíteni, és 
megfelelő tisztítás után elszivárogtatni illetve felhasználni. 
A Patak utcában még nem történt meg nem épült ki burkolt útpálya. A Patak utcában meg kell oldani 
az útépítéssel egy időben a csapadékvíz-elvezetését. 
A csapadékvíz-elvezető rendszer befogadója a tervezési terület Patak utca mellett húzódó Gyáli (1) 
csatorna.  
A csapadékvizek szénhidrogén szennyezése nagyon környezetszennyező, ezért nagyobb szénhidrogén 
szennyezésnek kitett felületeken kiemelt járdaszegéllyel kell biztosítani, hogy a csapadékvíz nehogy a 
talajba mossa a szennyeződést.  A burkolatról összegyűlő csapadékvizet hordalék és olajfogó 
műtárgyon keresztül lehet befogadóba bevezetni.  
 

4.2. ENERGIAELLÁTÁS 
4.2.1. villamos energiaellátás 
 
A Gyál város villamosenergia-ellátását 20 kV-os szabadvezetékes hálózatok biztosítják. A tervezési 
területek jelenlegi villamosenergia-igényét a meglévő kis-, és középfeszültségű hálózatok biztosítani 
tudják. 
A gazdasági és rekreációs területek a villamosenergia-ellátás biztosításánál számítani kell a 
villamosenergia-hálózat háttérfejlesztésére, továbbá a középfeszültségű hálózatok kiépítésére.  
20 kV-os szabadvezetékes hálózatok külterületen 5,0 - 5,0 m, nagyfeszültségű 120 kV-os hálózat 13 - 
13 m 
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A település villamosenergia ellátásának szolgáltatója ELMŰ Hálózati Kft. 
A település ellátását szolgáló transzformátor állomások zömmel oszlopállomások, de található 
néhány épített házas transzformátor állomás is. 
A fogyasztói transzformátor állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen a 
fogyasztói igények kielégítése. A kisfeszültségű hálózat zömmel oszlopokra szerelten került 
kivitelezésre, légkábeles vagy szabadvezetékes formában, a városközpontban azonban már a 
földkábeles kivitelezés a jellemzőbb. 
A település közvilágítása szinte az egész településen a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt 
lámpafejjel történik, de az utóbbi időben a település vegyes Vt területeken már korszerű közvilágítási 
rendszerek épültek ki. 
A meglevő kisfeszültségű hálózat oszlopokra szerelten került kivitelezésre, a település egységes 
hálózati rendszerének megőrzése érdekében az üzemeltető törekszik a szabadvezetékes elosztási 
rendszer további fenntartására. 
Meg kell jegyezni, hogy település arculatformálásánál, esztétikai igényeknek megfelelően kedvezőbb 
lenne a közép- és kisfeszültségű hálózatot földkábelekkel kivitelezni, az oszloptranszformátorok 
helyett épített állomásokat telepíteni és közvilágítást is - a jelenleg kisfeszültségű hálózat 
tartóoszlopaira szerelt- lámpák helyett önálló közvilágítási lámpatestekkel célszerű megoldani.  
 
A fejlesztési terület ÉK -i határán halad egy 20 kV-os elektromos vezeték. A területfejlsztés keretében 
a vezeték Patak utca- Bánki Donát utca közötti szakasza a trafóállomásig (2215/27 hrsz.) földalatti 
vezetékként kiváltásra kerül.  
A gazdasági területek villamos energiaigénye a konkrét funkciók ismeretében az engedélyezési tervek 
során lehet meghatározni, és a fejlesztések azok alapján pontosíthatók.  
A fejlesztési terület becsült villamos-energiaigénye 500 -600 kW, mely a középfeszültségű hálózat 
fejlesztésével oldható meg. 
 
 

4.2.2. gázenergia ellátás 
 
A település földgázellátásának szolgáltatója a TIGÁZ-DSO Kft. 
Gyál város lakossági és kommunális (közintézményi) fogyasztóinak hő-ellátása gázenergiával történik.  
A város gázellátása a Bp. I. nagynyomású gáz körvezeték gázátadó állomásról történik. Az 15.000 
m3/h teljesítményű gázátadótól nagy-középnyomáson érkezik a gáz a városi nyomásszabályozókig. A 
nyomásszabályozók után a középnyomású hálózat gerincvezetékei NÁ 200, NÁ 160, NÁ 110 mm-es 
átmérővel épültek ki. Az elosztóvezetékek NÁ 90, NÁ 63 mm-esek (P-10). 
 
A nagyobb gázigényű gazdasági területek nagy-középnyomású rendszerről kapják a gázellátást. 
A gazdasági területek gázellátásánál javasoljuk kiépíteni a nagyközép-nyomású vezetéket és nyomás-
szabályozókat, majd nyomásszabályozók után a középnyomású ellátó-hálózatot. A lakóterületi 
fejlesztési területek gázellátását várhatóan a meglévő hálózatokhoz történő csatlakozással, új 
vezetékrendszer létesítésével biztosítható.  
Nagynyomású gázvezeték 23 -23 m 
Nagyközép-nyomású gázvezeték 5 -5 m 
 
A fejlesztési területen a tervezett létesítmények megvalósulása esetén a tervezés távlatában a 
várható többlet földgázigény 100 gnm3/h, amely többlet gázmennyiséget a meglévő nagy-
középnyomású rendszerről várhatóan biztosítani lehet.  
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A tervezett fejlesztési terület ellátására a meglévő hálózat irányából kell a meglévő vezetékeket 
tovább építeni. A tervezési területen egyedi nyomásszabályozót kell telepíteni, amelyről a fogyasztói 
igények közvetlen kielégíthetők. 
 
4.3. HÍRKÖZLÉS 
 
Vezetékes hírközlési létesítmények 
Gyál és így a tervezési területek vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Monortel Rt. utódja, az UPC 
Zrt. részben és a T-home a teljes területen biztosítja. A távbeszélő társaság a legkorszerűbb 
adatátviteli rendszert építette ki, amely alkalmas lesz mind a lakossági, mind a gazdasági szféra 
magas színvonalú ellátására. 
A település 29-es körzetszámon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. A 
meglevő hálózat továbbépítése műszaki hátteret biztosít a tervezési területek vezetékes távközlési 
ellátására. 
A vezetékes távközlés bár műszaki megjelenésében közmű jellegű, szolgáltatása alanyi jogon történik. 
Ezért az új igénylők ellátása is egyéni elbírálással, egyéni szerződéskötés alapján történik. A szükséges 
hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként valósítja meg. 
A korszerű adatátvitel is egyelőre a vezetékes távközlési hálózaton keresztül oldható meg nagyobb 
biztonsággal. 
 
Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 
A távközlési ellátottságot a tervezési területek térségében is, így a tervezési területen is lényegesen 
növelheti a mobiltelefonok használata. Ennek szabad kereskedelmi forgalma és műszaki területi 
korlátja nincs, így igényhez igazodóan korlátlanul használható.  
 
Gyál városában valamennyi vezeték nélküli táv- és hírközlési szolgáltató (T-Mobile, TELENOR, 
Vodafone) megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. 
A városban a mobilszolgáltatók teljes lefedettséget biztosítanak. A település lakott területein kívül az 
autópálya lefedettsége is biztosított. 
 

5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
(a településrendezési javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása, várható környezeti 
hatások, környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaság-védelem, zaj- és 
rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában) 
 
A telephely kialakítása során a környezetvédelmi előírások általános betartása mellett kiemelt 
figyelmet kell fordítani a tőle délre elhelyezkedő, ökológiai folyosó övezethez tartozó patakmeder 
térség védelmére. Ennek érdekében biztosítani kell, hogy a telephelyről sem szilárd, sem folyékony, 
sem légnemű szennyezőanyag ne juthasson az ökológiailag értékes, védendő területre. Különösen a 
káros mértékű légszennyezési kibocsátás megelőzésére kell figyelmet fordítani, mivel a védendő 
terület az uralkodó szélirányba esik és a telephely közvetlen közelében van. 
A telephely zöldfelületi kialakítását minél erősebb környezetvédelmi védőhatással szükséges 
megoldani, a természetvédelmi javaslatokban leírt növénytelepítési szempontok 
figyelembevételével. 
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6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG 

BEMUTATÁSA 
(a településrendezési javaslatok összhangja a hatályos településszerkezeti tervben rögzített 
elhatározásokkal, területek aktiválása, ütemezése) 
A 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 9.§ (6) bekezdés alapján a jelen 6. fejezet összevonásra kerül az 
1.2.1. sz. fejezettel. 
IGAZOLÁS-ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK 
A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé, a település 
területfelhasználási - területi mérlegét nem befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang 
igazolását nem teszi szükségessé. 
Nem módosul, a tervezéssel nem áll összefüggésben. 
 
A BATRT ÉS AZ OTRT TÉRSÉGI ÖVEZETEINEK VALÓ MEGFELELÉS ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Országos Területrendezési Terv 
országos területfelhasználási / övezeti érintettség 

a közigazgatási területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) 
a módosítással érintett területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) 

országos területfelhasználási kategóriák Közig. terület. Módosítási terület 
települési térség + + 
erdőgazdálkodási térség + -- 
mezőgazdasági térség + -- 
vegyes területfelhasználású térség -- -- 
vízgazdálkodási térség + -- 
építmények által igénybe vett térség -- -- 
országos övezetek   
országos ökológiai hálózat (DINPI adatszolgáltatás alapján) 
Az ökológiai hálózatot módosítással érintett területet nem érinti. 

+ -- 

kiváló termőhelyi adottságú szántó terület (FÖMI adatok alapján) 
A FÖMI kiváló termőhelyi adottságú szántóterületet Gyál közigazgatási területén nem 
tart nyilván. 

-- -- 

jó termőhelyi adottságú szántóterület (FÖMI adatszolgáltatás alapján) 
A FÖMI kiváló termőhelyi adottságú szántóterületet Gyál közigazgatási területén nem 
tart nyilván. 

-- -- 

kiváló termőhelyi adottságú erdőterület (OTRT kiváló erdőnyilvántartás 
alapján) 
(A módosítás beépítésre szánt területei kiváló termőhelyi adottságú erdő területeket 
nem érintenek. ) 

+ -- 

tájképi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete (DINPI 
adatszolgáltatás alapján) 

-- -- 

világörökségi és világörökségi várományos terület -- -- 
országos vízminőség-védelmi terület 
(Közép-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása szükséges, az igazolás az 
OTRT övezeti lehatárolás figyelembevételével történt. Az egyeztetés során a KDVZIG 
adatszolgáltatása szükséges) 

+ + 

nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló 
vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe 

-- -- 

kiemelt fontosságú honvédelmi terület -- -- 
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Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv 
kiemelt térségi területfelhasználási / övezeti érintettség 

a közigazgatási területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) 
a módosítással érintett területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) 

kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák Közig. terület. Módosítási terület 
városias települési térség X X 
hagyományosan vidéki települési térség -- -- 
nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség X -- 
magas zöldfelületi arányú települési térség X -- 
építmények által igénybe vett térség X -- 
különleges rendeltetésű térség -- -- 
erdőgazdálkodási térség  X -- 
mezőgazdasági térség X -- 
vízgazdálkodási térség X -- 
térségi övezetek   
magterület övezete (DINPI adatszolgáltatás alapján) X -- 
ökológiai folyosó övezete (DINPI adatszolgáltatás alapján) X -- 
puffer terület övezete (DINPI adatszolgáltatás alapján) X -- 
kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
A FÖMI kiváló termőhelyi adottságú szántóterületet Gyál közigazgatási 
területén nem tart nyilván. 

-- -- 

kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
(OTRT kiváló erdőnyilvántartás alapján) 

X -- 

erdőtelepítésre alkalmas terület övezete Erdőtelepítésre másodlagosan 
javasolt erdőterület FÖMI adatok alapján mutatjuk be. A módosítással 
érintett területeket nem érinti. 

X -- 

rendszeresen belvízjárta terület övezete -- -- 
földtani veszélyforrás területének övezete -- -- 
ásványi nyersanyag gazdálkodási terület övezete (megszüntetett övezet) X -- 
kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete - -- 
honvédelmi terület övezete - -- 
 
A vizsgált terület érintett az országos vízminőség-védelmi területe övezete által. Az érintettség miatt 
a helyi építési szabályzatban a közlekedésre, közművesítésre és esetleges szennyezett csapadékvíz-
elvezetésre vonatkozó előírásokat ennek figyelembevételével kell kialakítani. 
A vizsgált terület nem érintett az ásványi nyersanyag gazdálkodási területet. 
 
Fentiek alapján tehát a módosítási területek övezeti érintettsége a Budapesti Agglomeráció 
Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV törvény, illetve a 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 
előírásaival nem ellentétes. 
 
VI. Nyilatkozat 
A Gyál Településrendezési tervhez szükséges területrendezési tervelőzményeknek való megfeleltetést a 
területrendezési tervelőzmények fejezetét készítő tervezők nyilatkoznak, hogy a módosítás megfelel A 
Budapesti Agglomeráció kiemelt térség területrendezési tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (BATrT) és a 
2003. évi XXVI. Tv. (OTrT) előírásoknak. 

Makkai Krisztina, településmérnök 
városépítési-városgazdasági szakmérnök TT 01-4921 

Budapest, 2018. szeptember.27. 
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7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
(a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok összefüggései, a szabályozás alapelve, a 
változtatási szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek összefoglalása) 
A szabályozás célja a dinamikusan változó Városi igények lekövetése és építésjogi megalapozása a 
2018.január 1-től hatályba lépett építésügyi jogszabályi környezetnek megfeleltetve. A szabályozás 
eszköze a fentieknek megfelelően módosított helyi építési szabályzat, valamint ennek szabályozási 
tervi melléklete. 
A szabályozási típusú módosítások különleges koncepcionális megalapozást nem igényeltek, mivel az 
eljárásban egy részterület beépítésre szánt területi kategórián belüli szabályozási pontosítása merült 
fel igényként. 
A tervmódosítási szándék igényelte a szabályzat és szabályozási tervi mellékletének módosítását, 
ezek az alábbiak: 
 

AZ ÖNKORMÁNYZATI SZÁNDÉKOK ÉS A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSOK EREDMÉNYÉNEK ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT, 
SZABÁLYOZÁSI TERVI MEGOLDÁST IGÉNYLŐ MÓDOSÍTÁSI TERÜLET 

módosítási 
terület 

sorszám 

terület 
(ha) 

helyrajzi szám 
(hrsz.) 

SZT 
övezet módosítás 

HATÁLYOS TERVEZETT 

1. 2,615 Új hrsz: 8206 
(Gksz-13) 
Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 
övezet 

(Gksz-17) 
Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 
övezet 

 
8. BEÉPÍTÉSI TERV 

(a 7. melléklet szerint) 
 
A TRT módosítás tervanyagához nem készül. 
 

9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 
(környezeti vizsgálati kötelezettség esetén) 

A tervezett módosítások kapcsán nem várhatók olyan jelentős környezeti hatások, amelyek 
környezeti vizsgálat lefolytatását és külön környezeti értékelési dokumentáció elkészítését tennék 
szükségessé. 
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1. számú melléklet: FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 

 
GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA -  

A TERVI MUNKARÉSZEK TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA 
ÖNKORMÁNYZATI FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 

az alábbi településrendezési eljárás megindításával és lefolytatásával kapcsolatban: 
„Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítása WAREMA PT Hungary Kft. 

telephelyére vonatkozó hatályos szabályozási tervi tartalom módosításával” 
(tárgyalásos eljárás) 

Gyál Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása tárgyában a 314/2012.(XI.8.) sz. 
kormányrendelet 3. számú melléklete alapján az alábbi fejezetek kidolgozását látjuk szükségesnek a 
módosítással érintett terület vonatkozásában, a tervezési feladat által igényelt mélységben.  
(Az áthúzással jelzett fejezetek kidolgozása nem képezi az alátámasztó javaslat tárgyát – a táblázati 
mezőkben „XXX” jellel jelölve.) 
A HÉSz és szabályozási terv részleges módosítása tárgyalásos eljárásban készül, a Településszerkezeti 
terv módosítását nem teszi szükségessé. 
A jelen eljárásban a TRT felülvizsgálathoz 2013. évben készült megalapozó vizsgálat módosítását 
nem teszi szükségessé a részleges HÉSz módosítás. 

A B C D E  

1.  Településszerkezeti terv Helyi építési szabályzat 

2.  szöveges rajzi szöveges (HÉSz) rajzi (SZT) 

3. 1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE     

 (a településrendezési javaslatok és a táji, természeti, környezeti, 
épített örökségi, közlekedési és közmű elemek, javaslatok 
egymásra hatásának bemutatása szöveges és rajzi formában) 

    

4. 1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK     

 (a javasolt településszerkezet és a területfelhasználási 
rendszer bemutatása, szerkezetalkotó elemek és értékek 
ismertetése) 

    

5. 1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási 
rendszer 

  Igen Igen 

6. 1.1.1.1. Beépítésre szánt területek     

 (lakóterületek, üdülőterületek, vegyes területek, gazdasági 
területek, intézményi területek, különleges területek) 

  XXX XXX 

7. 1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek     

 (közlekedési területek, zöldterületek, erdőterületek, 
mezőgazdasági területek, vízgazdálkodási területek, 
természetközeli területek, különleges területek) 

  XXX XXX 

8. 1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló 
elemek 

    

 - szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek,   XXX XXX 

 - szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek,   XXX XXX 

 - szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások.   XXX XXX 

9. 1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek     

 - védőtávolságok,   Igen Igen 
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 - táj és természetvédelmi elemek, területek,   Igen Igen 

 - kulturális örökségvédelmi elemek,   XXX XXX 

 - egyéb védelmi és korlátozó elemek.   Igen Igen 

10. 1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 
ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

    

11. 1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása     

 (az egyes területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti változások 
pontokba szedve, lehatárolva az adott változás bemutatása) 

  XXX XXX 

 - a terület a hatályos településszerkezeti tervben.   XXX XXX 

 - a javasolt módosítás és indoklása.   XXX XXX 

12. 1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési 
tervekkel való összefüggéseinek bemutatása 

  XXX XXX 

13. 1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési 
koncepcióval való összhangjának bemutatása (a 
településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban 
megfogalmazott jövőképpel és célokkal) 

  XXX XXX 

14. 2. SZAKÁGI JAVASLATOK     

15. 2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK     

16. 2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata   XXX XXX 

17. 2.1.2. Természetvédelmi javaslatok   Igen XXX 

18. 2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok   Igen XXX 

19. 2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása   XXX XXX 

20. 2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE     

 (zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és mezőgazdasági 
területek, vonalas zöldfelületi elemek, történeti kert) 

  Igen XXX 

21. 2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai   Igen XXX 

22. 2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása   Igen XXX 

23. 2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére 
vonatkozó javaslatok 

  Igen XXX 

24. 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK     

 (a település közlekedési javaslatainak ismertetése, hálózatok, 
csomópontok, keresztmetszetek, a magasabb rendű szakági 
úthálózati elemek integrálása, területbiztosítás) 

  XXX XXX 

25. 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok   Igen Igen 

26. 3.2. Főbb közlekedési csomópontok   XXX XXX 

27. 3.3. Belső úthálózat 
(keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás) 

  Igen XXX 

28. 3.4. Közösségi közlekedés 
(közúti és kötöttpályás tömegközlekedés) 

  XXX XXX 

29. 3.5. Kerékpáros közlekedés   XXX XXX 
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30. 3.6. Főbb gyalogos közlekedés   XXX XXX 

31. 3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás   Igen XXX 

32. 4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK (összefoglaló jelleggel)     

 (a település közműhálózati javaslatainak ismertetése)   Igen XXX 

33. 4.1. Viziközművek 
(vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés) 

  Igen XXX 

34. 4.2. Energiaellátás 
(villamos energia, gázenergia, távhő, megújuló erőforrások, 
egyéb) 

  Igen XXX 

35. 4.3. Hírközlés 
(távközlés, műsorszórás, adatátvitel) 

  Igen XXX 

36. 4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, 
környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók 

  XXX XXX 

37. 5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK     

 (a településrendezési javaslatok környezetvédelmi 
összefüggéseinek bemutatása, várható környezeti hatások, 
környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek, 
levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés 
vonatkozásában) 

  Igen  
XXX 

38. 6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ 
ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

    

 (a településrendezési javaslatok összhangja a hatályos 
településszerkezeti tervben rögzített elhatározásokkal, 
területek aktiválása, ütemezése) 

   
XXX 

 
XXX 

39. 7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ     

 (a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok 
összefüggései, a szabályozás alapelve, a változtatási szándékok 
javaslata, a szabályozás eszközeinek összefoglalása) 

   
Igen 

 
Igen 

40. 8. BEÉPÍTÉSI TERV     

 (a 7. melléklet szerint)   XXX XXX 

41. 9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS      

 (környezeti vizsgálati kötelezettség esetén)   XXX XXX 

 
Kelt: 2018. szeptember 25. 
 
 

            
        …….……………………………. 

  Kiss István 
  önkormányzati főépítész 
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2 SZÁMÚ MELLÉKLET: Önk. határozat a településrendezési eszköz 
módosításáról 
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3 SZÁMÚ MELLÉKLET: Kérelem a tárgyalásos eljárás lefolytatására és 
nyilatkozat a partnerségi egyeztetés lezárásáról 
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