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BEVEZETÉS 
 
Gyál Város Településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos előzetes Önkormányzati 
intézkedések: 
 
Gyál Város Önkormányzat Polgármestere a 13/2021.(I.28.) és 79/2021.(IV.13.) határozataival döntött 
Gyál Város településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában. (2. számú melléklet) Gyál 4856/6, 
5948, 3373 és 3407/2, 3408, 3413 hrsz -ú területeire vonatkozóan.  
 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) számú 
Kormányrendelettel (a továbbiakban: Korm.rendelet) elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva önkormányzat képviselő-
testületének feladat és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 
A KT. hatáskörében eljárva a Polgármester a 13/2021.(I.28.) döntéssel -a 4856/6 hrsz-ú ingatlan 
mintegy 1 ha területrészére vonatkozóan a tervezett idősotthon beruházás érdekében- támogatja a 
szabályozási terv módosítását. Döntését a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 32. § (6a) bek. c) pontja 
alapján hozta meg. (lásd: 2.melléklet) 
Továbbá döntött két 5948, 3373 hrsz -ú (0,48 ha+0,51 ha) önkormányzati ingatlanokon lakóterületi 
beruházás érdekében támogatja a településrendezési eszközök módosítását és zöldterületi közkert 
kijelölést a 3407/2, 3408, 3413 hrsz-ú (0,64 ha) területeken. 
 
 
A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 9. sz. mellékeltben szerepeltetett véleményező szervek előzetes 
véleményét az erdészeti szerv vonatkozásában tartottuk fontosnak, mivel tulajdoni lap szerint a telek 
erdő terület és erdészeti nyilvántartásában szereplő „védett erdő” besorolású terület. A PM 
Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály az övezetváltást 
nem kifogásolta. A módosítást követően csereerdősítés vonatkozásában szükséges az Erdészeti 
Hatóság és az Önkormányzat közötti megállapodás. Lásd. 4. mellékletben leírtak szerint. A 
Megítélésünk szerint nincs olyan további területi felhasználást befolyásoló tényező, ami a további 
államigazgatási szervek előzetes véleménykérést indokolta volna. A település 2015 évi felülvizsgálat 
során a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján megkért adatszolgáltatások 
rendelkezésre állnak. 
 
 
A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELJÁRÁS 
 
Gyál Város Helyi Építési Szabályzatát és szabályozási tervét a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 32.§.(1) 
bek. c) pontja és az 1997.évi LXXVIII. Építési törvény alapján a 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet 2018. 
január 1-től hatályos eljárási szabályok és tartalmi követelményeknek megfelelően módosítja. A 
településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárása a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 42.§. 
szerint történik tárgyalásos eljárás keretében és az alátámasztó javaslat a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 3. melléklet tartalmi követelmények, valamint az OTÉK vonatkozó előírásainak 
figyelembevételével, főépítészi feljegyzés alapján készülnek. 
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje 
alatt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 



314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] 546/2020. (XII. 
2.) Korm. rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
A Korm. rendelet 29/A. § (5) pontja, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, 
településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági 
eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. b) pont 
alapján a TRE-módosítás munkaközi egyeztetési tervdokumentációjának partnerségi egyeztetése, 
elektronikus úton is történhet. 
 
A MEGBÍZÁS 
Gyál Város Önkormányzata 2021 februárjában bízta meg a Pest megyei Terület-, Település-, 
Környezet Tervező és Tanácsadó (továbbiakban: PESTTERV) Kft-t településrendezési eszközének 
módosításával a 4856/6, 5948, 3373 és a 3407/2, 3408, 3413 hrsz-ú területre vonatkozóan. 
 
INDOKLÁS 
1. számú módosítási terület (4856/6 hrsz):  

A város megfelelő intézményellátási igényeit figyelembe véve a településfejlesztési koncepció 
célkitűzéseivel összhangba Gyál Város Önkormányzata az SZT módosítását kezdeményezi annak 
érdekében, hogy a területen a tervezett Vt településközpont vegyes területen tervezett idősek 
otthona intézményfejlesztés megvalósulhasson.  
Gyál város Önkormányzata a tervezett projekt megalapozására megvalósíthatósági tanulmánytervet 
készíttetett melyből az alábbiakban idézünk a tervezett idősek otthona megvalósításának 
indoklásaként: 
 
Cél, hogy az épület szervesen illeszkedjen a település szerkezetébe. A telek adottságai, valamint a 
helyi építési szabályozás az épület méretét és magasságát maximalizálja. 
A tervezett 171 fős férőhely lehetőséget biztosít arra, hogy minden szolgáltatási egység ideális 
kapacitásokkal működhessen, így a fajlagos költségek a lehető legalacsonyabbak. 
 
„Az időskori gondozási szükséglet folyamatosan nő Magyarországon. A 65 év feletti korosztály létszáma 
1,8 millió fő, közülük 1,3 millió fő él valamilyen korlátozottsággal. Otthonközeli ellátás (házi 
segítségnyújtás) azonban a korcsoportnak csupán a 7%-a számára elérhető. Szakellátást az idősek 
otthonában az idősek 3%-a tudja igénybe venni, miközben a várakozók száma folyamatos növekedés 
mellett már jelenleg is meghaladja az ellátást igénybe vevők felét. Az utóbbi 8 évben központi állami 
fenntartásban működő idősek otthonában új férőhely nem jött létre. 
 
A felnőtt családtagot ápoló családi gondozók becsült száma 400-500 ezer fő. A családi gondozók száma 
alacsony európai összehasonlításban és számuk csökkenését több dolog vetíti előre: egyre több idősnek 
nincs már élő gyermeke, illetve sokan vándorolnak ki, valamint nő a válások száma. Az ellátási 
szükséglettel rendelkező, de ellátatlan idősek aránya magas. 
 
Ennek megfelelően a Gyál Város Önkormányzata által tervezett idősotthon valós és égető társadalmi 
problémára keres megoldást.” 
 
Az idősek ellátását érintő kapacitáshiányokat, illetve a rossz, nem egymásra épülő ellátásszervezést 
legjobban a várólisták mutatják: a férőhelyekre várakozók száma ugyanis gyors ütemben növekszik. 
Óriási kereslet látható, a kínálat azonban szűkös. 
 



A projektnek a szolgáltatási paletta kidolgozásakor figyelembe kellett vennie a lakossági igényeket, az 
önkormányzat szociálpolitikai céljait, valamint a lehetséges finanszírozási konstrukciókat. A beruházás 
tervezésekor a beruházó finanszírozási kereteit és a beruházási terület infrastrukturális adottságait, mint 
később látjuk sok szempontból korlátait.  
 
A legnagyobb kihívást az jelentette, hogy a beruházás és a majdani működtetés kettőse kapcsán 
megtaláljuk azt a legjobb megoldást, amely a rendelkezésre álló infrastrukturális adottságok optimális 
kihasználásával, a legtöbb lakossági igényre reagálva, az önkormányzati és szociálpolitikai célokat 
teljesítve, minőségi szolgáltatások biztosítását teszi lehetővé olyan költségkeretek mellett, melyek 
környezettudatos módon és fenntarthatóan finanszírozhatóak. ” 
 
A fenti összegző elemzés alapján az Önkormányzat a tervezett projekt megvalósításának helyszínéül 
az Önkormányzati tulajdonú 4856/6 hrsz-ú területét választotta. 
 
A fejlesztési terület közúti megközelítése elsősorban az Erdősor útról biztosítható. A terület beépítési 
lehetőségeit és paramétereit a legtöbb önkormányzati tulajdonú Vt terület szerinti Vt-8 övezet 
építési paramétereinek keretében képzeli el az Önkormányzat. A területre készült 
megvalósíthatósági hatástanulmány részét képező „C” verzió adatai az irányadók. 
A tervezett kialakításnak részei kell legyen a terület közlekedési és közmű infrastruktúrájának (két 
forgalmi sávos aszfalt burkolat, csapadék és szennyvízelvezetés, víz és villanybekötés) kiépültsége is. 
 
Mivel a területen forgalomnövekedésre lehet számítani, ezért néhány (közlekedés, közmű) 
infrastruktúra elem igazolását szükségesnek tartjuk. 
A módosítási igény a településrendezési eszközök közül a szabályozási tervlap módosítását igényli. 
 
Az intézményi célú területfejlesztés kialakításánál, fontos szempont a terület környezetbe 
elhelyezkedő épületek zavartalan fennmaradása és a minőségi intézményfejlesztés biztosítása 
figyelembe véve a terület közlekedési, közmű, környezetvédelmi, és egyéb védelmi követelményeit. 
Ezen szempontoknak a terület szabályozásánál és településképbe való illeszkedésénél is 
érvényesülniük kell a kertvárosi környezet megőrzése mellett.  
 
2.és 3. számú módosítási terület (5948, 3373 hrsz): 
Az ingatlanok és a rajta álló intézményi épületek kihasználtsága gazdaságtalan, illetve a korábbi 
egyeztetések alapján az ingatlan jelenleg nem szolgálja olyan önkormányzati feladat ellátását, mely 
az ingatlanhoz kizárólagosan kötődik.  
Az ingatlan karbantartása, fenntartása, a közüzemi költségek fizetése indokolatlanul magas 
költségeket ró az Önkormányzatra, ezért célszerű a feladatok ellátását egyéb módon, vagy más 
telephelyen megvalósítani. 
Az aktuális piaci igényeket és a város távlati lakóterületi kijelöléseinek infrastrukturális kiépítettségi 
fokának figyelembe véve az önkormányzati elképzelések -a már kijelölt lakóterületfejlesztésre lehető 
séget adó vegyes övezet övezetváltása mellett- lakóterületek kijelölésének irányába tolódtak. Így az 
Önkormányzat a TSZT és SZT módosítását kezdeményezi annak érdekében, hogy a területen Lke jelű 
kertvárosias lakóterületeket jelöljön ki a terv.  
 
A tervezett lakóterületek infrastruktúrális ellátása kiépült. A lakó célú területfejlesztés kialakításánál, 
fontos szempont a terület környezetbe elhelyezkedő épületek zavartalan fennmaradása és a 
minőségi lakóterültfejlesztés biztosítása figyelembe véve a terület közlekedési, közmű, 
környezetvédelmi, és egyéb védelmi követelményeit a szomszédos ingatlanok beépíthetőségének 



csorbulása nélkül. Ezen szempontoknak a terület szabályozásánál és településképbe való 
illeszkedésénél is érvényesülniük kell a kertvárosi környezet megőrzése mellett. 
 
4. számú módosítási terület:( 3407/2, 3408, 3413 hrsz)  
Zöldterület (Zkp jelű, közpart) terület kijelölése szükséges az OTÉK 10/A §. 2.d) előírása értelmében 
az agglomeráció területén lakóterületek kijelölése esetén. Trk. 46/I. § szerint ezt a követelményt új 
lakóterület kijelölésére irányuló településrendezési eszköz készítése és módosítása során is 
alkalmazni kell. A jogszabályi követelmény alapján  
A lakó területfejlesztések vonatkozásában szükséges zöldterületi kijelölések számára funkcionálisan 
használható méretű új zöldterület (közkert) kijelölése tervezett az egyik lakóterület fejlesztési 
területhez kapcsolódóan, ami hosszú távon a város gyenge zöldterületi ellátottságán is javítana.  
A módosítási területen belül a településszerkezeti terven Különleges közmű területbe tartozó 
területrész kibővítése szükséges a hatályos szabályozási terven ábrázoltaknak megfelelően a 3407/2 
hrsz-ot érintően. 
 
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 
37/2020.(II.27.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M4) -
egységes szerkezetben 
125/2019.(VI.27.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M4) -
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. 
4/2019. (II.01.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról 
9/2019. (V.31.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról 
11/2019. (VI.28.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról 
7/2020.(II.28.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról 
5/2020.(V.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 
   

 
TERVEZÉSI FELADAT 
A módosítás a fent felsorolt, az Önkormányzat által meghatározott tématerületre terjed ki, annak 
alátámasztására irányuló rövid helyzetfeltáró leírás is a módosítással érintett területre készül a 
szükséges szakági alátámasztó munkarészekkel.  
Új beépítésre szánt területet nem jelöl ki a (településszerkezeti) terv! 



 
 Kivonat a hatályos szabályozási tervekből 

A 4856/6 hrsz-ú ingatlan mintegy 1 ha-os 
területrészének övezeti besorolás 
változása védelmi erdőterületről (Ev) 
településközpont vegyes (Vt) övezetbe 
kerül a hatályos településszerkezeti 
tervel összhangban egy 171 férőhelyes 
idősek otthona megvalósítása 
érdekében. 

 
A 5948 és 3373 hrsz -ú önkormányzati 
tulajdonú összesen mintegy 1 ha-os 
ingatlanokon lakóterületi fejlesztés 
érdekében (Vt) településközpont vegyes 
területek (Lke) kertvárosias lakó 
területfelhasználásba és övezetbe 
kerülnek a jelenlegi lehetőségektől 
kisebb beépítési intenzitású övezet 
alkalmazása mellett.   
A lakó területfejlesztés megvalósításának 
feltétele a magasabbrendű jogszabályok 
alapján zöldterület kijelölése, mely a 
3407/2, 3408, 3413 hrsz-ú (0,64 ha) 
területeken biztosítható.  

 

 
 
A tervezési feladat továbbá bemutatni a hatályos jogszabályi környezetre és szabályozási 
lehetőségekre is tekintettel a rendezési terv módosítása során a területen tervezett fejlesztések 
nagyságrendi terhelési jellemzőit és várható főbb infrastrukturális igényeit. 
A tervterület lehatárolását, városon belüli elhelyezkedését az 1 ábra (áttekintő térkép) mutatja be. Az 
egyeztetés időszakában az egyes részterületi változást a TSZT és SZT módosítás a 1:4000 léptékben 
mutatjuk be és dokumentáljuk, az érintett részterületre vonatkozóan. Településtervi módosítás a 
település egyéb területeit nem érinti. A fent leírt SZT módosítással érintett területén kívüli 
településrészekre a jelenleg érvényes településrendezési terv hatályos.  

 
ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP 



(tárgyalásos eljárás keretében a módosuló terület bemutatásával/SZT/) 1.ábra 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. A TERÜLET ADOTTSÁGAI-MÓDOSÍTÁSI PROGRAM BEMUTATÁSA 

 
1. számú módosítási terület: 
A tervezési terület GYÁL déli részén a Erdősor út – Toldi M. utca-Báthory István utca-Kisfaludy utca 
által határolt tömbben, annak a Toldi M. utca felőli végén, jelenlegi beépítetlen erdő művelési ágba 
sorolt belterületi területen található. A terület területfelhasználási besorolása Vt településközpont 
vegyes terület, övezeti besorolása Ev jelű védelmi erdőterület.   
A magasabbrendű területrendezési terveket figyelembe véve (MATrT, BATrT) a fejlesztési terület a 
települési térség része, de érintett az erdők övezete és az ökológiai folyosó által.  



 
A megközelítése és közterületi kapcsolata az Erdősor útról biztosított. A terület környezetében az 
erdősor út mentén további két erdőterületi tömb található. A további környező területek Gyál 
kertvárosi lakóterületei.  
A hatályos Hész előírásait figyelembe véve a terület jelenleg a Ev jelű védelmi övezet szabályai szerint 
nem építhető be. Az építési övezet területén a fejlesztési igény keretében egy 171 fős időotthon 
építése tervezett az erre alkalmas településközpont vegyes építési övezet keretében.  
 
A Gyál 4856/6 hrsz-ú ingatlanon található erdő az Országos Erdőállomány Adattár nyilvántartásában is 
szerepel (Gyál 18 B erdőrészlet, 3,30 ha), elsődleges rendeltetése védelmi erdő. A területen faállománya 
döntő többségében akác. A terület helyi védelem alatt áll, „Gyáli-erdő természetvédelmi terület” néven, 
törzskönyvi száma: a 12/129/TT/93.. 
 
Az erdőterület kora miatt az erdőgazdálkodó nyilatkozata alapján, már túlérett erdőnek minősül, 
erdészeti szempontból ki kellene vágni és újra telepíteni. Csere erdősítésre a 0154/12 hrsz.-ú 
önkormányzati ingatlanon lenne lehetőség. 
A fejlesztési terület tervezett intézményépülete jól illeszkedik a kertvárosias környezetbe, melyet fás, 
ligetes, illetve erdőterületek vesznek majd körül.  
A tervezési terület részét képező módosítási terület összesen mintegy 1,0 ha. 
 
A terület beépítési lehetőségeinek és paramétereinek meghatározásánál a területre készült 
megvalósíthatósági hatástanulmány ban bemutatott A, B, C verzió közül a C verzió az iránymutató a 
továbbtervezéshez.  
 

Adatok – „C” opció 
Beépítettség 1.530 nm 
Összes hasznos szintterület 4.080 nm 
Tetőterasz 353 nm 
Mélygarázs 1.530 nm 
Kert 2.100 nm 
Lakóterület 1.000 nm 
Kiszolgáló terület 300-500 nm 

 
„Itt egy olyan konstrukció volt a cél, ahol kizárólag bentlakásos módon szakellátást nem igénylő lakók 
igényeit igyekszik kiszolgálni az épület, ezáltal gazdaságilag fenntarthatóbb és üzemeltetési 
szempontból is egyszerűbb szervezetet kapunk. Az épület struktúrája két traktusos, két irányba néző, 
középfolyosós elrendezés. A pince szinten a mélygarázs biztosítja a parkolást, a földszinten pedig a 
kiszolgáló terek kaptak helyet. Az emeletek a szobáknak és apartmanoknak a területeit biztosítják. Mivel 
kizárólag egy funkció jelenik meg, így az emeletek között nincs differenciált elhelyezkedés. Az első 
emeleten a bal szárnyban az egy ágyas szobák, a jobb szárnyban a kétágyasok találhatók, míg a 
másodikon kizárólag kétágyasok kaptak helyet. Itt a szint nem nyúlik az épület végéig, ezáltal egy 
tetőterasz is formát öntött. A kert kényelmes, az épület helytálló. Környezetében hiteles, tömegében 
pedig szintén kellemes helyet foglal el a telken. Építészetileg vállalható, olyan irány, amely kevésbé 
diverz, mégis gazdaságilag indokolható megoldás a fenntarthatóságra.” 
 
A rendelkezésre álló építési terület nagysága alapvetően határozza meg és korlátozza a megépíthető 
épület méretezését, figyelemmel arra, hogy a cél egy olyan épület létrehozása, amely a 
környezetbe, a településszerkezetbe integrálódik, valamint biztosítja az épített és természetes 
környezeti elemek egyensúlyát és a megfelelő méretű zöldfelület nagyságát is. 



 
A fenti területi adatok körülbelüliek, de annyiban változnának, hogy a mélygarázs nem valósulna 
meg, hanem helyette a telken belüli parkolóterületek kialakítása várható. Mivel a koncepcióterv nem 
a jelen módosítási területre készült, ezért a beépítettség mértékében és burkolt területek arányában 
további változása várható.  
 
A hatályos HÉSZ egyes intézményi épület elhelyezését megengedő építési övezetek paramétereit 
vizsgálva megállapítható, hogy a tervezettidősotthon számára a Vt-8 jelű övezet megfelelő építési 
övezet, ezért új építési övezet meghatározására nincs szükség.  
 
A terület adottságait figyelembe véve (elhelyezkedés, infrastruktúra, táji adottságok) alkalmasnak 
mondható. A terület infrastruktúra fejlesztését, telekalakítását, településrendezési tervi módosítását 
Gyál Város Önkormányzata végzi. 
A tervezési területen belül a kialakuló 4856/6 hrsz-ú ingatlan 1 ha-os területrészének övezeti 
besorolása Vt-8 jelű övezetbe kerül 171 fős idősek otthona megvalósítása érdekében. A telek további 
mintegy 2,3 ha-os területrésze (Ev jelű ) védelmi erdőterületben marad. A hatályos 
településszerkezeti terv a teljes 4856/6 hrsz-ú telket (Vt)településközponti vegyes területbe sorolta, 
vagyis településszerkezeti terv módosítására nincs szükség.  
 
A fejlesztői elképzelések alapján tehát Vt-8 jelű településközpont vegyes terület és övezet 
kijelölése javasolt, melyben szabadon-álló 45% -os beépítettség mellett, 30%-os zöldfelületi 
arány és 8 méteres épületmagasság meghatározása, valamint a telken belül biztosított parkoló 
kialakítása esetén megvalósulhat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



A terület Bing Maps felvétele 

 
 
 
2. számú módosítási terület (5848 hrsz): 
 
A tervezési terület Gyál belterületén a Bajcsy-Zsilinszky utca 41. alatt lakóterületek között található 
jelenleg kihasználatlan önkormányzati terület. (régi rendőrségi terület). Megközelítése és 
infrastrukturális ellátása a Bajcsy- Zsilinszky útról biztosított. Jelenlegi területfelhasználási és övezeti 
besorolása Vt jelű településközpont terület, ami lehetővé teszi ugyan a lakó területkénti 
hasznosítását is, de az Önkormányzat a tényleges tervezett használathoz alakítaná a területi 
besorolását az eddiginél enyhébb beépítési intenzitást előírva.  
 
A módosítandó területfelhasználási és övezeti besorolású (5948 hrsz.-ú) jelenleg 
településközpont vegyes terület mintegy 0,48 ha. 
A vizsgált telken jelenleg a régi rendőrség épülete áll leromlott állapotban.  
 
3. számú módosítási terület (3373 hrsz): 
A tervezési terület Gyál belterületén a Dobó Katica utca mentén lakóterületek között található 
jelenleg konyha és településgazdálkodási funkciót ellátó területként üzemelő önkormányzati terület. 
Megközelítése és infrastrukturális ellátása a Dobó Katica útról biztosított. Jelenlegi 
területfelhasználási és övezeti besorolása Vt jelű településközpont terület, ami lehetővé teszi ugyan 
a lakó területkénti hasznosítását is, de az Önkormányzat a tényleges tervezett használathoz alakítaná 
a területi besorolását az eddiginél enyhébb beépítési intenzitást előírva.  
 
A módosítandó területfelhasználási és övezeti besorolású (3373 hrsz.-ú) jelenleg 
településközpont vegyes terület mintegy 0,51 ha. 
 
 
  



2-3. számú módosítási terület  
Az aktuális piaci igényeket és a város korlátozott telekkínálatát figyelembe véve a fejlesztői 
elképzelések az új lakóterületek kijelölésének irányába tolódtak, így az Önkormányzat a TSZT és SZT 
módosítását kezdeményezi annak érdekében, hogy a területen Lke jelű kertvárosias lakóterület 
kerülhessen kijelölésre.  
 
A fejlesztési területek a HÉSZ paraméterei adta lehetőséget figyelembe véve a 720 m2-ként legfeljebb 
2 db lakás építése tervezett szabadonálló beépítési mód mellett. A terület adottságai alapján 
(elhelyezkedés, táji adottságok) és infrastruktúra ellátás szempontjából is alkalmasnak mondható. 
 
A 5848 hrsz-ú mintegy 0,48 ha-os terület fejlesztése a Bajcsy- Zsilinszky utcáról biztosított és 
mintegy 5 db építési telek kialakítása várható. A hatályos HÉSZ egyes Lke lakóövezeti előírásai közül 
az Lke-2 építési övezet előírásainak alkalmazása tervezett. Tehát új építési övezet kialakítására nincs 
szükség. A HÉSZ előírás 16 méteres telekszélesség minimumának előírása mellett a területen 5 db 
mintegy 960 m2-es telek kialakítása várható. 
 
A 3373 hrsz-ú mintegy 0,51 ha-os terület fejlesztése a Dobó Katica és az Arany János utcáról 
biztosított és mintegy 6 db építési telek kialakítása várható. A hatályos HÉSZ egyes Lke lakóövezeti 
előírásai közül az Lke-2 építési övezet előírásainak alkalmazása tervezett. Tehát új építési övezet 
kialakítására nincs szükség. A HÉSZ előírás 16 méteres telekszélesség minimumának előírása mellett 
a területen 6 db mintegy 850 m2-es telek kialakítása várható. 
 
A tervezett építés Lke-2 építési övezet alkalmazásával, -melyben szabadonálló beépítési mód 
mellett, 720 m2-ként 2 db lakás építése szabály alkalmazása esetén megvalósulhat. Továbbá 
lakásonként biztosítandó legalább 1 db személygépkocsi elhelyezése fő irányelvként a 
főrendeltetési egység épületén belül.  
 
4. számú módosítási terület (3407/2, 3408, 3413 hrsz): 
 
A 2. és 3. számú módosítási területhez, vagyis a lakóterület kijelöléshez kapcsolódósan szükséges 
közpark kijelölést tartalmazza a 4. sz. módosítási terület. A Zkp jelű közpark terület kijelölése az OTÉK 
10/A §. 2.d) előírása értelmében szükséges. 
A módosítási területen belül a településszerkezeti terven Különleges közmű területbe tartozó 
területrész kibővítése szükséges a szabályozási terven ábrázoltaknak megfelelően a 3407/2 hrsz-ot 
érintően. 
 
Közlekedési adottságok: 
A terület úthálózati kapcsolatok szempontjából a lakó területfelhasználást figyelembe véve a 
városközpont közelében, a beépített belterületen, a Bajcsy- Zsilinszky utca és a Dobó Katica utca 
mentén helyezkedik el, melyek az elsődleges közúti kapcsolatot biztosítják. A burkolt, kiépített utak 
a fejlesztési területek felé a megközelítést megfelelően biztosítják. A Bajcsy-Zsilinszky utca fejlesztési 
terület előtti szakasza gyűjtőút kategóriájú hálózati elem. 
 
A lakásszám növekedésével arányos forgalom növekedésre kell számítani. A közterület használat és 
közlekedési kapcsolat nem változik, a parkoló terület (beálló) és/vagy garázs kialakításával oldható 
meg a gépjárművek elhelyezése (lakásonként min 1 db). 
A beépítés során javasoljuk a közútkezelői és katasztrófavédelmi szempontok betartását. 
 



Közművesítési adottságok: 
A közvetlen főváros közigazgatási határa mentén fekvő Gyál város közműellátására a teljes 
közműellátás lehetőségét biztosító közmű bázisok és gerinchálózati csatlakozások rendelkezésre 
állnak. Gyál már beépített területén a vízellátó hálózat, villamosenergia ellátás, gázellátás és 
szennyvízelvezetés a területet határoló közterületeken kiépült. 
Az egyes övezetekre, építési övezetekre vonatkozó közművesítettség mértékét a helyi építési 
szabályzat állapíthatja meg.  
A fejlesztési területeken az ingatlanok belső területeinek beépítése során várhatóan csak új 
közműbekötések kialakítása válhat szükségessé, mivel a fejlesztési területeket határoló 
közterületeken megfelelő kapacitású közművek épültek ki, és így a közműigények a meglevő 
hálózatokról biztosíthatók. 
 
A hatályos OTÉK 10/A § előírásai szerint: 
A kialakításra kerülő építési telkeken a villamosenergia-ellátást és a víziközműellátást, a lakóterület 
helyi közúthálózata és tartozékai - ideértve a legalább féloldali járdát - vonatkozásában a szilárd 
burkolatot, továbbá a „közvilágítást”, a csapadékvízelvezető-rendszert és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást ki kell építeni, meg kell oldani. A közműkapacitás számítása elvégzendő és a Város 
leterheltsége vizsgálandó. 
 

google.com felvétele a módosítási területek bemutatásával 

 
 
 
Örökségvédelmi vagy környezeti érték sérülésének lehetőségei  
 
A terv készítésével érintett a 4856/6hrsz-ú területen helyi védelemre javasolt épület, védett épület, 
építmény, nem található. (beépítetlen terület). Habár a terület helyi jelentőségű természetvédelmi 
terület, értékes természetes növényállomány a területen nem ismert. 
 
  



Táj és természetvédelmi szempontok: 
 
A módosítási területek közül az 1.sz terület természeti értékvédelmi szempontból érintett, míg a 
többi módosítási területen természeti értékvédelmi szempontból értékes terület (természeti terület, 
védett természeti terület, ökológiai hálózat) nem található. 
 
Az 1.sz terület módosítási terület jelenleg helyi jelentőségű természetvédelmi terület és ökológiai 
hálózat része. A szomszédos területekkel együtt a terület helyi védelem alatt áll „Gyáli-erdő 
természetvédelmi terület” néven, törzskönyvi száma: a 12/129/TT/9. A módosítási terület jelentős 
részét akácos borítja és az előzetes tájékoztató adatok alapján értékes növényállomány nem 
található a területen. Az önkormányzattól kapott tájékoztatás alapján folyamatban van a módosítási 
terület természetvédelmi szakértői vizsgálata, ami alapján döntenek a helyi védettség esetleges 
megszüntetéséről. 
Az ökológiai hálózati elvileg kizárná új beépítésre szánt terület kijelölését, de a terület a 
településszerkezeti terven már rég beépítésre szánt területbe van sorolva. Az Önkormányzattól 
kapott tájékoztatás alapján, az előzetes egyeztetések során azt a tájékoztatást kapták, hogy az 
ökológiai hálózati érintettség nem lesz gátja az övezeti módosításnak. 
 

ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 
2. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 

2.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 
 
LAKÓ TERÜLETEK 
A település területének döntő hányada családi-házas, telkes lakóterület. A lakóterületi 
településrészeket illetően megfigyelhető, hogy a lakófunkció mellett megjelenik a kereskedelmi-
szolgáltató funkció is. 
A város központi belterületén fejlesztésre kijelölt lakó területeinek döntő többsége megvalósult, 
mind a telekalakítást, mind a beépítés és infrastrukturális ellátás vonatkozásában. A város 
lakóterületein az oldalhatáron álló, szabadon álló, ikres és zártsorú beépítési mód is megtalálható. 
 
Kertvárosias lakóterület fejlesztésre a TSZT és SZT a belterület DNY-i és K-i határában a 
tervelőzmények jelentős lakóterületeket jelöltek ki, mely területek beépítés és szabályozása nem 
történt meg. Ennek legfőbb oka, hogy az új lakóterületeket ellátó szükséges intézmény és 
infrastruktúra hálózatok nem álltak rendelkezésre.  
Mivel a város központi belterületén fejlesztésre kijelölt lakó és településközponti vegyes területeinek 
jelentős része megvalósult, mind a telekalakítást, mind a beépítést és infrastrukturális ellátást illetően 
is, ezért többek között a területfejlesztések első számú célterülete a belterület.  Megjegyezzük, hogy 
lakóterületi fejlesztés a hatályos terv szerinti övezet keretein belül is megvalósulhat, de az 
Önkormányzati irányelvet követve a mérsékelt és ellátható lakó célú beépítés érdekében a 
szabályozási keretfeltételek szigorítása történik a beépítési intenzitás csökkentésével.  
„Új” lakóterület kijelölésének indokoltsága és szakmai megalapozottsága a 4. fejezetben. 
 
A település lakosságának megtartása érdekében, valamint a jövőben esetlegesen ideköltöző lakosok 
számára igyekszik minőségi életkörülményeket biztosítani a helyi, területi adottságokat kihasználva. 
A települési Önkormányzat alapvető szándéka, hogy a már meglévő lakóterületek ellátási színvonala 
növekedjék és a még be nem épített telkeken-területrészen a település mai adottságaival összhangba 
hozható, jobb minőségű beépítés jöjjön létre. 
 



A tervmódosítás keretében új lakóterületet jelöl ki a terv, melynek részleteit a 2.3. fejezet 
tartalmazza. 
 
A hatályos szabályozási terv kertvárosias lakó területeire vonatkozó általános előírások  
 

A kertvárosias lakó (Lke) övezeteinek általános előírásai 
 
„28.§ 

(1) Az építési övezetben elhelyezhető épület a lakó rendeltetésen kívül  
a.) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató,  
b.) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
c.) kulturális, 
d.) sport 
e.) szállás jellegű 

rendeltetést is tartalmazhat. 
(2) A kertvárosias lakóövezetben telkenként legfeljebb 3 épület helyezhető el az alábbiak szerint. 

a.) 550 teleknégyzetméterig 1 lakóépület (melyben legfeljebb 1 lakás lehet) és 1 kiegészítő 
rendeltetésű épület,  

b.) 550-800 teleknégyzetméter között 1 lakóépület (melyben legfeljebb 1 lakás lehet ) és 2 kiegészítő 
rendeltetésű épület 

c.) 800 teleknégyzetméter feletti teleknagyság esetén vagy 
ca.) 1 legfeljebb kétlakásos lakóépület és 2 kiegészítő rendeltetésű épület vagy 
cb.) 2 egylakásos lakóépület és 1 kiegészítő rendeltetésű épület 

helyezhető el. 
(3) A magastetős építmények tetőhajlásszöge: 15-50° között lehet.  
(4) Kertvárosias lakóövezet területén, utcafronton tömör kerítés – a 24.§ (7) bekezdésének betartása 

mellett - legfeljebb 2 m-es magassággal létesíthető.” 
 
A tervmódosítás a TSZT módosítását szükségessé teszi, a település területfelhasználási - területi 
mérlegét befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang igazolását igényli. Mivel új 
beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért biológiai aktivitásérték pótlása nem 
szükséges.  
 
 
  



TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET 
 

Az országos szabályozás szerint ez a területfelhasználási kategória elsősorban a település 
működéséhez szükséges összes intézmény elhelyezésére szolgál, amelyben lakófunkció is 
elhelyezhető. Az építési szabályzatban a településközpont területekre vonatkozó beépítési mérték 
magasabb, mint a kertvárosias lakóterületre előírt. 
A város központi belterületén kijelölt vegyes területeinek vagy beépültek, vagy méretük okán a 
tervezett intézmény megvalósítására alkalmatlanok.  
 
Új vegyes terület kijelölésének indokoltsága és szakmai megalapozottsága a városban kialakult 
beépítettségi szint vizsgálata igazolja a 4. fejezetben. 
 
A cél, hogy Gyálon a lakóterületek és az ott élőket kiszolgáló városi intézményrendszer és 
szolgáltatások magas szintet érjenek el. 
 
A tervmódosítás keretében településközpont vegyes területet jelöl ki a terv, melynek részleteit 
a 2.3. fejezet tartalmazza. 
 
A hatályos szabályozási terv védelmi erdőterületre vonatkozó részletes előírások  
 

Hatályos Övezeti előírások (Ev) 
 
91.§ 

(1) Az Ev jelű védelmi erdőterület övezeti előírásai: 
a.) az övezet telkei nem építhetők be, az elsődlegesen védelmi rendeltetésű erdőterületeken 

épület nem helyezhető el; 
b.) a védelmi rendeltetésű erdőben a 91.§(6) bekezdésben foglaltakon túl az alábbi rendeltetésű 

építmények is elhelyezhetők: 
- a természetjárást és a testedzést szolgáló építmények (pl. esőbeálló, pad, tűzrakó, erdei 

tornapálya, stb.) 
- gyalogút, kerékpárút, lovaglóút és ezek pihenőhelyei. 

 
A hatályos szabályozási terv településközpont vegyes területeire vonatkozó általános előírások  
 
A Hész Vt övezetének általános előírásai: 

 
31. A településközpont területek (Vt) építési övezeteinek általános előírásai 

37.§ 
(1) Az építési övezetben elhelyezhető épület a - lakó rendeltetésen kívül-: 

a.) igazgatási, iroda 
b.) kereskedelmi, szolgáltató, szállás 
c.) a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges egyéb közösségi 

szórakoztató 
d.) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
e.) kulturális, közösségi szórakoztató 
f.) sport 

rendeltetést is tartalmazhat. 



(2) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények csak az építési helyen belül és az oldalsó 
telekhatártól mérve legalább 3 m távolságra helyezhetők el, amennyiben az övezeti előírás ettől 
eltérően nem rendelkezik: 

a.) közműpótló műtárgy, 
b.) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
c.) antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop 
d.) kerti építmény. 

(3) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények a telken bárhol - építési helyen kívül is- 
elhelyezhetők: 

a.) közmű-becsatlakozási műtárgy, 
b.) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal és legfeljebb 4 m2 hasznos 

alapterülettel), 
c.) kirakatszekrény, 

(4) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén az épületet nem az oldalhatárra, hanem attól 1,0 m 
távolságra kell elhelyezni. Amennyiben, az ingatlan méretei megengedik az épület ugyanezen 
oldalhatárától 3m-re is elhelyezhető. Az épület tetőszerkezete a szomszédos telek fölé nem 
nyúlhat.  

(5) Az övezet területén telkenként legfeljebb 3 épület helyezhető el. 
(6) A nem lakó rendeltetésű településközponti vegyes területek előkertje nem keríthető le, ahol a 

kialakult állapotot figyelembe véve ez lehetséges. Ezen a területen parkolás céljára helyet kell 
biztosítani, amennyiben az övezeti előírás ettől eltérően nem rendelkezik. 

(7) Településközpont övezet területén legfeljebb 2,0 m magas áttört kerítéssel keríthető le. A 
lábazat a magasság maximum 30%-a lehet. A lábazat feletti szerkezetnek minimum 70%-os 
áttörtségűnek kell lennie. 

(8) Az övezet telkein csak az ott folytatott tevékenységhez kötődő hirdetőtábla helyezhető el. 
 

45. § 
(1) A Vt-8 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód: szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 1000 
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): 8,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 
h.) Szintterületi mutató: 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
A jelenlegi hatályos védelmi erdő övezeti besorolása beépítést nem tesznek lehetővé.  
A tervmódosítás a TSZT módosítását nem teszi szükségessé, a település területfelhasználási - 
területi mérlegét nem befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang igazolását igényli. 
Mivel új beépítésre szánt területet nem jelöl ki a terv, ezért biológiai aktivitásérték számítása és 
pótlása nem szükséges.  
  



 
2.3. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 
2.3.1. A szabályozási változások bemutatása 
 

VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI SZÁNDÉKOK 
FIGYELEMBEVÉTELÉVEL REALIZÁLT TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVI 

MÓDOSÍTÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK 
sorszám Terület/ 

m2 
Helyrajzi 

szám  
hrsz. 

TSZT Terület-
felhasználás  

hatályos 

TSZT  
Terület-

felhasználás  
tervezett 

SZT 
 övezet 

hatályos 

SZT  
övezet 

tervezett 

1. 1,0 ha 4856/6 
(Vt) település- 

központ vegyes 
terület 

nem módosul 
(Ev) 

védelmi 
erdőövezet 

(Vt-8) település-
központ vegyes 

övezet 

2. 0,48 ha 5948 
(Vt) település- 

központ vegyes 
terület 

(Lke) 
kertvárosias 
lakó terület 

(Vt-8) 
település-
központ 

vegyes övezet 

(Lke-2) 
kertvárosias 
lakó övezet 

3. 0,51 ha 3373 
(Vt) település- 

központ vegyes 
terület 

(Lke) 
kertvárosias 
lakó terület 

(Vt-8) 
település-
központ 

vegyes övezet 

(Lke-2) 
kertvárosias 
lakó övezet 

4/a 0,64 ha 
3407/2, 
3408, 
3413 

(Vt) település- 
központ vegyes 

terület 

(Zkp) 
közpark 
terület 

(Vt-8) 
település-
központ 

vegyes övezet 

Zkp 
közpark övezet 

4/b 0,11 ha 3407/2 
(Vt) település- 

központ vegyes 
terület 

Kkm 
különleges 

közmű terület 

(Kkm-2) 
különleges 

közmű övezet 
nem módosul 

összese
n: 

2,63 ha   
  

 
Mivel új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, ezért biológiai aktivitásérték pótlása 
nem szükséges! 
 
  



Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből Kivonat a hatályos szabályozási tervből 
1.számú módosítási terület 1.számú módosítási terület 

  

 
2.számú módosítási terület 2.számú módosítási terület 

  
3-4.számú módosítási terület 3-4.számú módosítási terület 

  
 
 
 
 
 
 



Településszerkezeti terv módosítási javaslata 
(1. számú módosítási terület) 

Szabályozási terv módosítási javaslata (1. 
számú módosítási terület) 

----------------nem módosul 

 
Településszerkezeti terv módosítási javaslata 
(2. számú módosítási terület) 

Szabályozási terv módosítási javaslata (2. 
számú módosítási terület) 

 
 

Településszerkezeti terv módosítási javaslata 
(3-4. számú módosítási terület) 

Szabályozási terv módosítási javaslata (3-4. 
számú módosítási terület) 

  

 
 
  



A SZT módosítás után a vizsgált területre vonatkozó övezeti előírás: 
 
Javaslat :(1. számú módosítási terület) 
A településszerkezeti tervel összhangban a Szabályozási terv érintett része is módosul. A tervezett 
településközpont vegyes terület már a hatályos HÉSZ-ben szereplő Vt-8 övezeti jelet kap.  
 
A tervezett változtatás a vegyes területekre vonatkozó általános és részletes szabályokat nem érinti, 
a beépítésre vonatkozó szabályokat az alábbiakban ismertetjük.  
Vagyis a módosítási igény a településrendezési eszközöket illetően a szabályozási tervlap 
módosítását igényli. 
 
Területen alkalmazott építési övezeti előírás a hatályos HÉSZ szerint: 
(1) A Vt-8 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód: szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 1000 
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): 8,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 
h.) Szintterületi mutató: 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

A tervezett iskola fejlesztés új építési övezet alkalmazásával, -melyben 45%-os beépítettség 
szabadon álló módon, 30%-os zöldfelületi arány, 8 méteres épületmagasság előírásával, -a telken 
belül biztosított parkoló kialakítása esetén - megvalósulhat.  
 
 
Tervezői megállapítások: 

- A 4856/6 hrsz -ú (1,0 ha) önkormányzati területen 171 férőhelyes idősotthon és kapcsolódó 
létesítmények tervezettek. 
A tervezett fejlesztés meglévő építési övezet (Vt-8) alkalmazásával, -melyben 45%-os 
beépítettség szabadon álló módon, 30%-os zöldfelületi arány, 8 méteres épületmagasság 
keretei között.  

- A fejlesztési terület környezetének úthálózata megfelelő kapacitású, fejlesztést nem igényel. 
A tervezett 171 férőhelyes idősotthon Gyáli és vonzáskörzetének igényeket elégit ki, forgalma 
az oktatókén kívül a tanulók szállításából adódik, mely a város forgalmának egészére nem 
hathat ki, ezért közlekedési szempontból a tervmódosítási kérelem támogatható.  

- A tervezési terület fejlesztése új közművezeték bekötések kiépítésével megvalósítható. A 
tervezett infrastruktúra kialakításnak részei kell legyen a megfelelő útburkolat, járda, 
kiépített kapubejáró, csapadékvízelvezetés és szennyvízelvezetés, világítás is. A 
tervmódosításra vonatkozó kérelem közműellátás szempontból is támogatható. A 
módosítási szándék a hatályos hész feltételrendszerébe illeszkedik. 

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



- Megállapítható, hogy az örökségvédelmi és környezeti értékek sérülésének veszélye nem áll 
fenn, de a településképi és helyi építési szabályok betartására fokozott figyelmet kell 
fordítani. 

- Mivel a tervezett módosítás új beépítésre szánt területet nem jelöl ki, ezért nem teszi 
szükségessé a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet szerinti biológiai aktivitásérték kompenzációját.  

- OTrT szerinti csereerdősítés nem szükséges, mivel a szerkezeti terven egyik terület sem 
található erdőterületi besorolásban. Az erdőterület megszűnése esetén az Erdészeti Hatóság 
és az Önkormányzat megállapodásától függ, hogy a település területéncsereerdősítést 
megvalósítanak-e. 

- A tervezett módosítás nem ellentétes az OTÉK építési telekre vonatkozó előírásaival.  
 
Javaslat: ( 2-3 számú módosítási terület): 
A tervezett változtatás a kertvárosias lakó területekre vonatkozó általános és részletes szabályokat 
nem érinti, a beépítésre vonatkozó szabályokat az alábbiakban ismertetjük.  
Vagyis a módosítási igény a településrendezési eszközöket illetően a szabályozási tervlap 
módosítását igényli. 
 
Területen alkalmazott építési övezeti előírás a hatályos HÉSZ szerint: 
 

4. § 
(1) Az Lke-2 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód: szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 720 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 30 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 5,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50 
h.) Szintterületi mutató: 0,8 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 3,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az övezet területén legfeljebb kétlakásos lakóépület építhető. 
 

 
A tervezett építés meglévő Lke-2 építési övezet alkalmazásával, -melyben szabadonálló beépítési mód 
mellett, 720 m2-ként 2 db lakás építése szabály alkalmazása esetén megvalósulhat. Továbbá 
lakásonként biztosítandó legalább 1 db személygépkocsi elhelyezése fő irányelvként a főrendeltetési 
egység épületén belül.  
Az OTÉK 10/A§.(2) d) pontja értelmében közkert terület kijelölése szükséges. Ezt a 4-es módosítási 
terület leírásánál ismertetjük.  
 
 
Tervezői megállapítások: 

- Az Önkormányzat a 5948, 3373 hrsz -ú telkén ~11 db lakó célú telek kialakítását tervezi. A 
területeket feltáró közút és infrastruktúra hálózat kiépült.  



- Megállapítható, hogy a fejlesztési szándék a 2. és 3. fejezetben ismertetett célok 
megvalósítása településrendezési szempontból új építési övezet alkalmazását nem igényli, A 
minimum 720 m2-es telken legfeljebb két lakás alakítható ki szabadonálló beépítéssel. Ez a 
beépítés mintegy 24 lakás kialakításra ad lehetőséget. 

- Lakásonként biztosítandó legalább 1 db személygépkocsi elhelyezése fő irányelvként a 
főrendeltetési egység épületén belül.  

- A tervezési területen a lakásszám növekedésével arányos forgalom növekedésre kell 
számítani, mely a város forgalmának egészére nem hathat ki, ezért közlekedési szempontból 
a tervmódosítási kérelem támogatható. 
A végleges beépítési terv elkészítése során javasoljuk a közútkezelői és katasztrófavédelmi 
szempontok betartását. 

- A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását szükségessé teszi, a település 
területfelhasználási módosítása – települési területi mérlegét befolyásolja, a területrendezési 
tervekkel való összhang igazolása szükséges. A 2018. évi CXXXIX törvényben meghatározott 
térségi területi mérleg nem változik. 

- Megállapítható az örökségvédelmi és környezeti értékek sérülésének veszélye nem áll fenn, 
de a településképi és helyi építési szabályok betartására fokozott figyelmet kell fordítani. 

- Mivel a tervezett módosítás új beépítésre szánt területet nem jelöl ki és a fejlesztési irány is a 
kedvezőbb zöldfelület kialakítása felé mozdul el, ezért nem teszi szükségessé a 9/2007. (IV. 
3.) ÖTM rendelet szerinti biológiai aktivitásérték kompenzációt.  

- A tervmódosítás keretébe elvégezzük az OTÉK 10/A§ szerint szükséges igazolásait a kialakult 
tervi adottságokat figyelembe véve.  

- A tervezett módosítás nem ellentétes az OTÉK építési telekre vonatkozó előírásaival.  
 

Javaslat: ( 4 számú módosítási terület 3407/2, 3408, 3413 hrsz): 
A tervezett változtatás zöldterületre területekre vonatkozó általános és részletes szabályokat nem 
érinti, a beépítésre vonatkozó szabályokat az alábbiakban ismertetjük.  
Vagyis a módosítási igény a településrendezési eszközöket illetően a szabályozási tervlap 
módosítását igényli. 
 
Területen alkalmazott övezeti előírás a hatályos HÉSZ szerint: 
 
(1) A Zkp jelű zöldterületi övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód szabadon álló 
b.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 2,0 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 
d.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 75 

(2) Az övezet telkeit legalább 75%-os növényzeti fedettséggel kell kialakítani, 50 
négyzetméterenként legalább 1 lombos fa ültetendő. 

(3) Az övezetben az alábbi létesítmények helyezhetők el: 
a.) A pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya, 
gyermekjátszótér), 
b.) A terület fenntartásához, használatához szükséges épület. 

(4) Az övezetben a melléképítmények közül az alábbi létesítmények helyezhetők el: 
a.) közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, 
b.) hulladék-tároló, 
c.) kerti építmények, 
d.) szabadonálló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, zászlótartó oszlop. 



 
Tervezői megállapítások: 

- A tervmódosítás az OTÉK 10/A§ 2. d) pontja értelmében közkert (Zkp) terület kijelölése 
szükséges. A Somogyi Béla utca és a Dobó Katica utca közötti területen javasoljuk a 
zöldterület kijelölését, mely a mérete miatt használható szabadidős parkká válhat és 
telekülésképi szempontból is kedvező látványt nyújt. Területe 0,64 ha.  

- A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását szükségessé teszi, a település 
területfelhasználási módosítása – települési területi mérlegét befolyásolja, a területrendezési 
tervekkel való összhang igazolása szükséges. A 2018. évi CXXXIX törvényben meghatározott 
térségi területi mérleg nem változik. 

- Mivel a tervezett módosítás új beépítésre szánt területet nem jelöl ki és a fejlesztési irány is a 
kedvezőbb zöldfelület kialakítása felé mozdul el, ezért nem teszi szükségessé a 9/2007. (IV. 
3.) ÖTM rendelet szerinti biológiai aktivitásérték kompenzációt.  

- A tervezett módosítás nem ellentétes az OTÉK építési telekre vonatkozó előírásaival.  
- A módosítási területen belül a településszerkezeti terven különleges közmű területbe tartozó 

területrész kibővítése szükséges a hatályos szabályozási terven ábrázoltaknak megfelelően a 
3407/2 hrsz-ot érintően. 

 
2.3.2. A településképi arculati kézikönyv (TAK) és a településképi rendelet (TKR) viszonya a 

tervezett módosításokkal 
A TSZT szerinti területfelhasználási kategóriák és a TAK-ban és TKR-ben is szereplő „eltérő karakterű 
területeket” bemutató ábra szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Ez egyben azt is jelenti, hogy a TSZT 
jelen módosításával összhangban a TAK-ban és TKR-ben szereplő „eltérő karakterű területeket” 
bemutató ábrát is módosítani szükséges. A módosítás önálló tervezés keretében történik. A terület 
az erdő karakteréhez tartozik a TKR-ben és a TAK ban. 
 
2.3.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása 
(a településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal) 
 
A Város intézményi és fenntartási célkitűzéseire vonatkozóan a településfejlesztési koncepcióból az 
alábbiakban idézünk: 
 
„A járásrendszerre való közigazgatási áttérés előkészítése során stabilizálódott Gyál mikrotérségi 
központi szerepe. Gyál járásközponti szerepet kap egy négy tagból álló településcsoport (Gyál, Ócsa 
Felsőpakony, Alsónémedi) vonatkozásában. A járásközponti szerepkör intézményfejlesztési 
vonzatokkal jár.” 
 
Ezen járásközponti szerepkört és a járásban jelenlévő népességi és demográfiai adatokat veszi alapul 
a megvalósíthatósági tanulmány is: 
Gyál város vonzáskörzetének a gyáli járást határozták meg. Mindemellett a gyáli adatok kiemelésre 
kerültek, a város idősgondozására ható tényezők teljeskörű elemzése végett. 
A gyáli járás Gyál, Ócsa, Alsónémedi és Felsőpakony városai alkotják. A tanulmány készítésnek 
időszakában az akkor még gyáli járáshoz tartozó Bugyi település adatait is tartalmazzák. 
 
A tervezett lakóterületi kijelölések és szabályozások a terület beépítési intenzitás mérséklését 
célozza, valamint ezzel párhuzamosan zöldterületeket jelöl ki így a terv a választott övezetváltással 
eleget tesz a célkitűzésnek. 



 
 
A TFK célkitűzéseit megvizsgálva megállapítható, hogy a tervezett területfejlesztés a 
koncepcióban foglaltakkal nem ellentétes. 
 
3. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

(a településrendezési javaslatok összhangja a hatályos településszerkezeti tervben rögzített 
elhatározásokkal, területek aktiválása, ütemezése) 
 
A terület magasabb rendű - területrendezési - tervek általi övezeti érintettsége: 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 2018. évi CXXXIX. törvény 7. 
melléklete alapján Agglomeráció szerkezeti terve alapján a módosítással érintett terület a települési 
térségbe tartozik.  
A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását szükségessé teszi, a település térségi 
területfelhasználási - területi mérlegét nem befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang 
igazolását övezeti szempontból szükségessé teszi. A térségi területi mérleg adatai, azaz a 
területfelhasználási kategóriák nagysága nem változik a módosítás során.  
Megállapítható, hogy a települési térség területén található a módossal érintett terület, ezért 
szakmailag nem indokolt a térségi terveknek való megfelelés részletes kidolgozása. 
Az MATrT 11. § d) pontja alapján: 
„Az MATrT 11. §  
d) pontja alapján: 
„a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Budapesti Agglomeráció szerkezeti terve térségi területfelhasználási adatok alapján 
 (2018. évi CXXXIX. törvény 7. melléklet) 

 

 

módosítással érintett terület határa 
A Vizsgált területek a Budapesti Agglomeráció 
Területrendezési tervében a települési térségbe 
tartoznak.  

 
Az előírásnak a 4856/6, 5948, 3373, 3407/2, 3408, 3413 hrsz-ú ingatlanokon tervezett módosítás 
megfelel. 
 
Az MATrT. 12. § (1) bekezdése alapján: 
A módosítási szándékok az MATrT 12.§ (1) a), b), c) pontjával nem ütköznek, mivel új beépítésre szánt 
területet nem jelöl ki a terv. A területek a települési térségben, a belterületen Vt településközpont 
vegyes területen helyezkednek el.  
Az új lakóterület – az MATrT. 38.§(1) a), b), c) előírásainak megfelel. 
 
Az MATrT. 38. § (1) bekezdése alapján: 
„Új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető ki, 
ha 
a) a tervezett területfelhasználás jól illeszkedik a település meglevő szerkezetéhez, 
b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális 
örökségvédelmi és vízgazdálkodási szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, továbbá 
c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra-kapacitás azt lehetővé teszi, 
vagy az a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül, továbbá új lakóterület kijelölése esetén a 
Kormány rendeletében meghatározott feltételek teljesülnek.” 
Az új lakóterület – az MATrT. 38.§(1) a), b), c) előírásainak megfelel. Az infrastruktúra hálózat a 
területek kiszolgálására kiépült. 
A tervezett lakó területfejlesztés már kijelölt vegyes területen található, tehát az MATrT. 38.§(1) a), 
b), c) előírásainak megfelel. 



Az 1 számú módosítási terület vonatkozásában nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő egyéb 
földrészlet és az infrastruktúra ellátás is biztosított. Az MATrT 12.§ (1) c) pontja alól a 12§ (2) pontjának 
teljesülése esetén ad felmentést.  
Az egyéb még beépítetlen beépítésre szánt övezetbe sorolt, esetlegesen felhasználható területek 
igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. Jelen 1. számú 
területi módosítás és a beruházás megvalósítása Önkormányzati és egyéb pályázati forrásból 
tervezett. A tervezett Vt-8 építési övezetnek megfelelő paraméterű beépíthető terület rendelkezésre 
áll ugyan Gyál közigazgatási területén, de a területnagyságok kevésnek bizonyultak és területük nem 
növelhető. 
 
A MATrT. 38. § (2) bekezdése alapján: 
„Új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az állami 
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági 
eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki.” 
A tervezett lakóterület nem minősül új beépítésre szánt területnek, továbbá a tervezett módosítás 
megfelel az előírásnak. 
 
Az MATrT 38. § (4) bekezdése alapján: 
„Új lakóterület, illetve vegyes terület csak a települési térséghez kapcsolódóan jelölhető ki.” 
A tervezett lakóterület települési térségben található, így a tervezett módosítás megfelel az 
előírásnak. 
 
Az MATrT 38. § (6) bekezdése alapján: 
„(6) 5 ha-t meghaladó kiterjedésű új lakóterület vagy vegyes terület ott jelölhető ki, ahol annak 
legtávolabbi pontjától a meglévő vagy kiépítendő közösségi közlekedés megállóhelyig a közforgalom 
számára szabályosan használható közúton mért távolság nem haladja meg az 5 km-t.” 
A 2. és 3. számú módosítás, mely lakó területfejlesztésre irányul megfelel az előírásnak. A 
területfejlesztés nem éri el az 5 ha-t. 
 
A fentiek alapján e tervdokumentációban rögzített módosítási javaslatokkal kapcsolatban 
megállapítható, hogy 2018. évi CXXXIX. törvény előírásaival összhangban vannak.  
A településszerkezeti terv nem módosul, új beépítésre szánt területet nem jelöl ki a terv és 2018. 
évi CXXXIX. törvény előírásainak megfelel. 
 
  



IGAZOLÁS - ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETI KATEGÓRIÁK 
Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Gyál közigazgatási területét és/vagy a módosítási 
terület az MATrT és az MvM alapján 4 különböző térségi övezet érinti. 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény: 
 

3/1. Országos ökológiai hálózat övezete (2018. évi CXXXIX törvény alapján) 

 

 
2018. évi CXXXIX törvény 3/1 mellékletének 
lehatárolása alapján. 
Az ökológiai hálózat területét a szabályozási 
tervi módosítással érintett 1 szám területe 
érinti.  
Területi érintettségével kapcsolatos 
állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szerv 
a DINPI. 

 
 

3/3. Erdők övezete (2018. évi CXXXIX törvény alapján) 

 

 

 
Területi érintettségével kapcsolatos 
állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szerv 
a NÉBIH és az Érdi Járási Hivatal 
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 
Főosztály 
Az 1 számú módosítással érintett terület erdő 
területet érint.  
2018. évi CXXXIX törvény 3/3 mellékletének 
lehatárolása alapján. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.melléklet vízminőség védelmi terület 
övezete 9/2019.(VI.14) MvM rendelet 

1.melléklet Ásványi nyersanyagvagyon-
övezete által érintett település 9/2019.(VI.14) 
MvM rendelet  

 

 

 

 
Területi érintettségével kapcsolatos 
állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szerv 
a KDVVH. Az MATrT alapján a módosítási 
területet érinti az országos vízminőség védelmi 
területek övezete. 

Megjegyzés: Település közigazgatási területi 
lehatárolással történt övezeti kijelölés. Az 
érintettség a tervezett fejlesztési terület 
kialakítását nem gátolja. 

 
2018. évi CXXXIX. törvény előírásai alapján érintett térségi övezetek: 

Országos Területrendezési Terv - országos övezetek 
 Gyál 

település 
Módosítási 
területek 

1.ökológiai hálózat magterületének övezete, 
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 
3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 

érintett  érintett 

4.kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete nem érintett nem érintett 
5. jó termőhelyi adottságú szántóterület (1. melléklet 9/2019.(VI.14) 
MvM rendelet) 

nem érintett nem érintett 

6.erdők övezete érintett nem érintett 
7.erdőtelepítésre javasolt terület övezete (2. melléklet 
9/2019.(VI.14) MvM rendelet) 

nem érintett érintett 

8.tájképvédelmi terület övezete 
(3. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet) 

nem érintett nem érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete 
által érintett település 

nem érintett nem érintett 

10.vízminőség-védelmi terület övezete (4. melléklet 9/2019.(VI.14) 
MvM rendelet) 

érintett érintett 

11. nagyvízi meder övezete (5. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

nem érintett nem érintett 

12. VTT-tározók övezete (6. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet) 
A Budapesti Agglomeráció területén nem alkalmazott övezet. 

nem érintett nem érintett 

13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett 
település 

nem érintett nem érintett 

5., 7., 8. és 10–12. pontjaiban meghatározott országos övezetek területi lehatárolását és övezeti 
szabályait a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. 



Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv - térségi övezetek 
   
11. rendszeresen belvízjárta terület övezete (8. melléklet 
9/2019.(VI.14) MvM rendelet) 

nem érintett nem érintett 

13. ásványi nyersanyagvagyon övezete (7. melléklet 9/2019.(VI.14) 
MvM rendelet) 

 érintett közvetlenül 
nem érintett 

14. földtani veszélyforrás terület övezete (9. melléklet 
9/2019.(VI.14) MvM rendelet) 

nem érintett nem érintett 

kiemelt térségi övezetek területi lehatárolását a területrendezésért felelős miniszter rendeletben 
állapítja meg. 

 
 
Ökológiai hálótat igazolás: 
Az ökológiai hálózat ökológiai folyosót érintő tervmódosítási szándék beépítésre szánt 
településközpont vegyes terület kijelölést határoznak meg. aTrk. előírásaitól eltérően. 
A módosítási területek kijelölése nem ellentétes az országos ökológiai hálózat terület övezetére 
vonatkozó előírásokkal a MATrT 26.§ (1) bekezdése értelmében „(1) Az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezetében - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció 
Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg 
- csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési 
eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és 
az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok 
kapcsolatait nem veszélyezteti.” 
 
Erdők övezete megfelelési igazolás: 
„Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében legalább 
95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését 
megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, 
továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség területein lévő erdők övezetének 
területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.” 
Az erdők övezetébe eső módosítási terület az erdőgazdálkodási térség igazolásával egyezően 
megállapítható, hogy a terület e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt terület 
lévén megengedett érintettségi határértéket nem lépik túl. A módosítási területek kijelölése nem 
ellentétes az erdők övezetére vonatkozó előírásokkal. Az erdők övezetére vonatkozó előírások az 
településszerkezeti tervben már kijelölt beépítésre szánt területeken kívül eső erdőterületekre 
vonatkoznak. E tekintetben az 1.sz. módosítási terület sem érintett az erdő övezeti előírások által.  
 
Vízminőség-védelmi terület övezete igazolás: 
A 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 5. § alapján: 
„(1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az 
övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli 
kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezésieszközeinek készítése 
során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre 
vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. 



Az országos vízminőségvédelmi területet a  teljes települést érintik. Az előírásnak megfelelően Gyál 
hatályos településrendezési eszközei tartalmazzák mind a vízvédelemmel érintett területek 
lehatárolását, mind azok területére vonatkozó előírásokat.  
Az érintettség miatt a helyi építési szabályzatban a közlekedésre, közművesítésre és esetleges 
szennyezett csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó előírásokat ennek figyelembevételével kell 
kialakítani. 
A módosítási területek kijelölése nem ellentétes az országos vízminőség-védelmi terület övezetére 
vonatkozó előírásokkal. A terv vízminőség védelmi szempontból megfelel. 
 
Ásványi nyersanyagvagyon övezete igazolás: 
A 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 8. § alapján: „(1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a 
településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási 
egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését 
nem lehetetleníti el.” 
 
Az ásványi nyersanyagvagyon övezete kijelölése településhatáros és Gyál település érintett. A 
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján elérhető nyilvántartás alapján Gyál területén 
működő bányatelek találhatók, ellenben a módosítással érintett területek működő bányaterület által 
nem érintettek. 
 
Fentiek alapján tehát a módosítási területek övezeti érintettsége Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény előírásaival nem ellentétes. 
 

Pest Megye 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 

Egyedileg meghatározott megyei övezetek:   
innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének 
övezete 

-- -- 

logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete + -- 
turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete -- -- 
kertes mezőgazdasági területek övezete  -- -- 
klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezete  -- -- 

 
Logisztikai fejlesztések támogatott célterületének fejlesztés céljára az önkormányzat által kiemelt 
logisztikai fejlesztési területté minősített területeken igénybe vehetők intenzívebb beépítési 
szabályok. A jelen gazdasági területi módosítás esetében az önkormányzat nem kíván élni a 
lehetőséggel. Vagyis a 4 db módosítási elem nem érintett a logisztikai fejlesztések támogatott 
célterületének övezete által. 
 
A Trk (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet). 11. § (9)-(12) bekezdései szerint: 
„(9) A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Trtv.) 1/1. melléklet 2-81. pontjában meghatározott településeken (a 
továbbiakban: Agglomerációs település) – a Trtv.-ben meghatározott követelmények teljesítése mellett 



- új lakóterület csak akkor jelölhető ki, ha az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 10/A. §-ában 
foglaltak teljesülnek. 
(10) Az Agglomerációs településen a (9) bekezdésben foglaltak teljesíthetőségét az új lakóterület 
kijelölésére irányuló településrendezési eszköz készítése vagy módosítása során 
a) új lakóterület kijelölésének indokoltságát és szakmai megalapozottságát külön lakóterületek 
fejlesztése fejezetben, 
b) a 3. mellékletnek a közlekedési javaslatok, közművesítési javaslatok és zöldfelületi rendszer fejlesztése 
fejezetében, 
c) az óvodai, általános iskolai és egészségügyi alapellátás tekintetében külön humán infrastruktúra 
javaslatok fejezetben, és 
d) a forgalomterhelés tekintetében külön forgalomszimulációs vizsgálattal kell igazolnia a szakági 
munkarész felelős tervezőjének. 
(11) A települési önkormányzat a záró szakmai vélemény megkérésével egyidejűleg nyilatkozik az OTÉK 
10/A. §-ában foglaltak részéről való teljesítéséről. 
(12) Az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a (10) és (11) bekezdésben 
foglaltak meglétét érdemben vizsgálja, és a településrendezési eszköz elfogadásához egyetértő záró 
szakmai véleményt akkor ad, ha az OTÉK 10/A. §-a szerinti követelmények teljesítését megalapozottnak 
tartja.” 
A Trk. 46/I. § szerint: 
„E rendeletnek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 269/2019. (XI. 19.) Korm. rendelettel (a 
továbbiakban: Mód. Kr.9.) megállapított 11. § (9)-(12) bekezdését a MódR9. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő, új lakóterület kijelölésére irányuló településrendezési eszköz készítése és 
módosítása során is alkalmazni kell.” 
 
 
Az OTÉK 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet és a Trk. 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet vonatkozó 
előírásainak való megfelelés igazolása 
 
Magyarország Kormánya 269/2019. (XI.19.) Korm. rendeletében döntött az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: OTÉK) módosításáról. A módosítás keretében – többek között – az új lakóterületek 
kijelölésének szabályai és feltételei is az alábbiak szerint változtak. 
 
A hatályos Tkr. és OTÉK előírásait figyelembe véve a tervezett TRT módosítás során kijelölt 2. és 3 
számú módosítási területen kijelölt lakóterület „új” lakóterületnek minősül. (Jelenlegi 
területfelhasználási és övezeti besorolása Vt jelű településközpont terület, ami lehetővé teszi ugyan 
a lakó területkénti hasznosítását is, de az Önkormányzat a tényleges tervezett használathoz alakítaná 
a területi besorolását az eddiginél enyhébb beépítési intenzitást előírva.) 
A terv módosítása során az 1 számú módosítási területen településközpont vegyes terület kijelölése 
is történik. A magasabbrendű jogszabályok (BATrT, OTÉK, Trk.) kizárlólag a lakóterületek kijelölése 
esetén jelent kiterjesztett igazolási követelményt a rendezési tervek módosítása során. Ugyan a 
jogszabály a vegyes terület kijelölése esetén nem kér igazolást, de a lakóterületfejlesztéssel együtt 
futó intézményi funkció szabályozási tervi kijelölése és kiépítése kapcsán néhány (közlekedés, 
közmű) infrastruktúra elem igazolását szükségesnek tartjuk. 



 
Az OTÉK 10/A. § szerint: 
„(1) A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Trtv.) 1/1. melléklet 2-81. pontjában meghatározott településeken (a 
továbbiakban: Agglomerációs település) – a Trtv.-ben meghatározott követelmények teljesítése 
mellett - új lakóterület csak akkor jelölhető ki, ha a meglévő lakóterületek beépítettségének 
vizsgálatát követően megállapítható, hogy a lakóterületi fejlesztési igényt a település csak új 
lakóterület kijelölésével tudja biztosítani. 
(2) Az Agglomerációs településen az új lakóterület kijelölése során biztosítani kell 
a) a kialakításra kerülő építési telkeken a villamosenergia-ellátást és a víziközműellátást, a 
lakóterület helyi közúthálózata és tartozékai - ideértve a legalább féloldali járdát - 
vonatkozásában a szilárd burkolatot, továbbá a közvilágítást, a csapadékvízelvezető-rendszert és 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, 
b) az óvodai, általános iskolai és egészségügyi alapellátásban, a lakosságszám növekedéséből 
származó kapacitásbeli többletigényt 
ba) 5000 fő feletti településeken a település közigazgatási határán belüli intézményekben, 
bb) 5000 fő alatti településeken a település közigazgatási határán belüli, vagy a közvetlenül szomszédos 
településeken elérhető intézményekben, 
c) a fővárossal való kapcsolatát biztosító úthálózati elemek, különösen csomópontok és összekötő 
szakaszok tekintetében azt, hogy azok keresztmetszeti kapacitása nem merül ki, szolgáltatási 
szintje nem romlik, és többlet-útvonalhasználat nem keletkezik, és 
d) a lakóterület területhatárán belül legalább egy játszóteret és pihenést, rekreációt szolgáló 
zöldterületet.” 
 
Az OTÉK 118. § szerint: 
„E rendeletnek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 269/2019. (XI. 19.) Korm. rendelettel (a 
továbbiakban: MódR5.) megállapított 10/A. § a MódR5. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
településrendezési eszköz készítést vagy módosítást követő új lakóterület kijelölése során alkalmazni 
kell.” 
Az OTÉK bemutatott új előírásaival egyszerre Magyarország Kormánya 269/2019. (XI.19.) Korm. 
rendeletében döntött a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) módosításáról is. A módosítások 
szorosan kapcsolódnak az OTÉK fent bemutatott új előírásaihoz: 
 
  



A TRT módosítás során az alábbi igazolások készülnek az Önkormányzat adatszolgáltatása 
segítségével: 
 
1. Vegyes és lakó területek kijelölésének indokoltságát és szakmai megalapozottságát a szakági 

tervező indokolja a városban kialakult beépítettségi szint vizsgálatával.  
A településszerkezeti terven már kijelölt vegyesterület és jelenlegi vegyes terület 
övezetváltásából adódó lakóterületek kijelölésének indokoltságát és szakmai 
megalapozottságát a 4 fejezetben igazoljuk. 

2. Közlekedési javaslatok (a lakóterület helyi közúthálózata és tartozékai - ideértve a legalább 
féloldali járdát - vonatkozásában a szilárd burkolatot) 
A tervezett lakó és vegyes terület közlekedési infrastruktúra-hálózatok általi 
kiszolgálhatóságát a szakági alátámasztó fejezetben (6.3. fejezetben) igazoljuk. 

3. Közművesítési javaslatok (a kialakításra kerülő építési telkeken a villamosenergia-ellátást és a 
víziközműellátást, továbbá a közvilágítást, a csapadékvízelvezető-rendszert és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást,) 
A tervezett lakó és vegyesterület közmű infrastruktúra-hálózatok általi kiszolgálhatóságát a 
szakági alátámasztó fejezetben (6.4. fejezetben) igazoljuk. 

4. Zöldfelületi rendszer fejlesztése (a lakóterület területhatárán belül legalább egy játszóteret és 
pihenést, rekreációt szolgáló zöldterületet kell biztosítani) fejlesztése fejezetében 
A lakóterületi kijelöléshez csatlakozó zöldterületet a szakági munkarészben (6.2. fejezet) 
igazoljuk. 

5. Az óvodai, általános iskolai és egészségügyi alapellátás tekintetében külön humán infrastruktúra 
javaslatok fejezetben az önkormányzati adatszolgáltatás alapján 72 új lakóval számolva. (az 
óvodai, általános iskolai és egészségügyi alapellátásban, a lakosságszám növekedéséből 
származó kapacitásbeli többletigény) 
(Táblázatban összefoglalva a jogszabályban nevesített óvodai, általános iskolai és egészségügyi 
alapellátási becsült kapacitásigény-növekedés bemutatása, a becsült kapacitásigény-többlet 
kielégíthetőségéről, a meglévő intézmények keretein belül nyilatkozni szükséges az 
intézményeknek.) 
A várható többlet kapacitásigény-változást és annak kiszolgálhatóságát az 5. fejezetben 
igazoljuk. 

6. A forgalomterhelés tekintetében külön forgalomszimulációs vizsgálattal kell igazolnia a szakági 
munkarész felelős tervezőjének. (Jelenlegi állapot, a várható forgalomnövekedés meghatározása, 
a forgalmi hatás az érintett útvonalakon, mintakeresztszelvény, igazolni szükséges továbbá, hogy 
a fővárossal való kapcsolatát biztosító úthálózati elemek, különösen csomópontok és összekötő 
szakaszok tekintetében azt, hogy azok keresztmetszeti kapacitása nem merül ki, szolgáltatási 
szintje nem romlik, és többlet-útvonalhasználat nem keletkezik) 
A közlekedési szakági munkarészben a 6.3. fejezetben igazoljuk. 

 

VI. Nyilatkozat 
A Gyál Településrendezési tervhez szükséges területrendezési tervelőzményeknek való 
megfeleltetést a területrendezési tervelőzmények fejezetét készítő tervezők nyilatkoznak, hogy a 
módosítás megfelel a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 
2018. évi CXXXIX törvény előírásoknak. 

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

Budapest, 2021. május 07.  



 
4. A VEGYES és LAKÓ TERÜLET KIJELÖLÉSÉNEK INDOKLÁSA 
 
Vegyes terület kijelölésnek indoklása: 
Gyál Város településközpont vegyes tartalékterülettel rendelkezik, melyet az alábbi vegyes területek 
jelölésével igazolunk. Az alaptérkép jelez egyes beépült területeket, de a légifotón is látható a 
beépültségük. 
A településközpont vegyes területfelhasználásra kijelölt területek közül az alábbi önkormányzati 
területek beépítetlenek jelenleg. 
Az alábbi Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon a tervezett idősotthon elhelyezésére kicsinek 
bizonyult a tervezett férőhelyszám és kapcsolódó funkciók megvalósítására. 

- Szécheny- Aranyj utca közötti tömb: 3414 hrsz: 0,5 ha 
- Erdősor u. 4856 /1 hrsz 0,7 ha 
- Bajcsy Zsilinszky u.5948 hrsz: 0,48 ha  

Az alábbi terület mérete alkalmas lenne az idősotthon megvalósítására, de a területet az 
Önkormányzat közpark megvalósítására szánja melyre a tervezés már elkezdődött.  

- Juhász Gy- Tompa Mihály utca közötti terület 6473/9 hrsz: 1,4 ha 
Jelen fejlesztési terület: Erdősor utca 4856/6 hrsz -ú terület 1 ha-os területrésze. 

 
A most felhasználásra kerülő vegyes terület, erdő művelési ágú beépítetlen terület, mely 
meglévő kertvárosias lakóterületekhez és erdő területekhez csatlakozik, így a kialakult 
településszerkezethez is szervesen illeszkednek. 



 
Lakó terület kijelölések indoklása: 
 
Gyál településszerkezeti terve tartalmaz tartalék lakóterületeket a település belterületének délkeleti 
határában (mintegy 70 ha), illetve a délinyugati határában már kiszabályozott (mintegy 20 ha) még 
be nem épült lakóterületi tartalékkal is rendelkezik.  
 
A lakóterületfejlesztésre kijelölt 5948, 3373 hrsz -ú jelenlegi területfelhasználási és övezeti besorolása 
Vt jelű településközpont terület, ami lehetővé teszi ugyan a lakó területkénti hasznosítását is, de az 
Önkormányzat a tényleges tervezett használathoz alakítaná a területi besorolását az eddiginél 
enyhébb beépítési intenzitást előírva a hatályos hész Lke-2 építési övezet előírásait alkalmazva.  
Az érintett 2. és 3. számú módosítási terület közlekedési és közmű infrastruktúra hálózata kiépült. 
Tervezői véleményünk szerint a terület nem számít tényleges és új lakóterületfejlesztésnek. 
 
Az övezetváltással a szükséges infrastruktúra ellátás szükséglete nem nőni, hanem csökkenni 
fog. Továbbá a zöldfelület aránya is nőni fog területen belül és a tervben kijelölt 4-es számú 
módosítással érintett tervezett közkert kijelölésével. 
A most kijelölésre kerülő lakóterületek, már művelés alól kivont kivett intézményépülettel 
beépített területek, melyek meglévő kertvárosias lakóterületekhez csatlakoznak, így a kialakult 
településszerkezethez is szervesen illeszkedik. A 3. fejezetben is igazoltan az „új” lakóterületek 
kijelölése megfelel az OTÉK és a Trk. lakóterületfejlesztésre vonatkozó előírásainak. 
 
5. A VÁRHATÓ HUMÁNINFRASTRUKTURÁLIS KAPACITÁSIGÉNY-NÖVEKEDÉS BECSLÉSE 
 
Az OTÉK 10/A. § (2) bekezdés b) pontja ba) alpontja alapján: 
„Az Agglomerációs településen az új lakóterület kijelölése során biztosítani kell az óvodai, általános 
iskolai és egészségügyi alapellátásban, a lakosságszám növekedéséből származó kapacitásbeli 
többletigényt 5000 fő feletti településeken a település közigazgatási határán belüli intézményekben.” 
A tervezett módosítás során a jelenlegi beépítetlen kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület 
kertvárosias lakóterületbe történő átsorolása tervezett, melynek keretében a telekalakítási vázlat 
szerint 20 új lakótelek kerülhet kialakításra. A HÉSZ tervezett szabályozása alapján, ezeken maximum 
80 új lakás alakítható ki. Ezért a lakóterületen kialakuló intézményi kapacitás-növekedést a maximum 
érték alapján számítottuk ki. 
A KSH 2019-es adatai alapján lakónépessége 24. 609 fő és a lakások száma 8169. A népességet 
figyelembevéve, ez 3 fő per lakást jelent. Ennek megfelelően becslésünk alapján a 22-24 lakásba 
körülbelül 72 új lakos költözhet be. Új lakóterület fejlesztés lévén 72 új lakóval számoljuk ki a 
humáninfrastruktúrát érintő fejlesztési igényeket.  
A meghatározott lakos szám alapján felmerülő humáninfrastruktúrát érintő fejlesztési igényeket, a 
tervezési gyakorlatban használt normatíva alapján, a következő táblázatban foglaltuk össze: 
 
 
 
 
 

Ellátás típusa Normatíva 
A tervezési területre vetítve (főre) 
(72 fő, és 12 lakás alapján)  

Bölcsőde (Alapellátás) 20 férőhely / 1000 fő +2 férőhely 
Óvoda (Alapellátás) 40 férőhely / 1000 fő +3 férőhely 



 
Általános iskola 
(Alapellátás) 

4 terem / 1000 fő 
(1 terem 25-30 tanuló) 

összesen ≈7-8 tanuló  

Középfokú iskola 
(Középfokú ellátás) 

--------------- 

A település lakónépességének 14-18 
éves korosztálya a környező 
településeken végzi középiskolai 
tanulmányait, legnagyobb részt 
Budapesten. 

Körzeti orvosi rendelő 
(Alapellátás) 

0,43 orvos munkahely / 1000 
fő 

Nem jelentkezik valós többlet igény 

Gyermek szakorvosi 
rendelő (Alapellátás) 

0,5 orvos munkahely / 1000 
lakás 

Nem jelentkezik valós többlet igény 

Fogorvos (Alapellátás) 
0,33 orvos munkahely / 1000 
fő 

Nem jelentkezik valós többlet igény 

 
Gyógyszertár 
(Alapellátás) 

300m2 / 12000-16000 fő Nem jelentkezik valós többlet igény 

Posta (Szolgáltatás) 150-300m2 / 600-2000/fő Nem jelentkezik valós többlet igény 

Könyvtár (Középfokú 
ellátás) 

1,95 kötet / lakos 

A jelenlegi Városi Művelődési, 
Sportközpont és Könyvtár kielégíti a 
városi szinten mért igényeket, így 
valós igény nem jelentkezik 

A bemutatott táblázatban megjelöltük a jogszabályban nevesített óvodai, általános iskolai és 
egészségügyi alapellátási becsült kapacitásigény-növekedést. Az Önkormányzat nyilatkozik a 
becsült kapacitásigény-többlet kielégíthetőségéről, a meglévő intézmények keretein belül.  
 
 
6.  SZAKÁGI JAVASLATOK 
 
6.1. TÁJ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLATOK 
A módosítási területek közül az 1.sz terület természeti értékvédelmi szempontból érintett, míg a 
többi módosítási területen természeti értékvédelmi szempontból értékes terület (természeti terület, 
védett természeti terület, ökológiai hálózat) nem található. 
A terület jelenleg helyi jelentőségű természetvédelmi terület és ökológiai hálózat része. A „Gyáli-
erdő” helyi jelentőségű természetvédelmi terület kiterjedésének esetleges módosításról, vagy a helyi 
védettség megszüntetésének lehetőségéről természetvédelmi szakértői vizsgálata alapján dönt az 
Önkormányzat. 
Az 1.sz terület módosítási terület a településszerkezeti terven már beépítésre szánt területbe van 
sorolva ezért az ökológiai hálózati érintettsége ellenére a korlátozások nem vonatkoznak rá. Az 
építési övezeti módosításnak nincs akadálya. 
 
A többi módosítással érintett területek, illetve azok közvetlen szomszédságában táj- és természeti 
értékvédelmi szempontból értékes területek, védett természeti terület, Natura 2000 terület, vagy 
országos ökológiai hálózat nem található. A terv nem javasol új természeti értékvédelmi kijelöléseket. 
 
 



6.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE  
A módosítással érintett beépítésre szánt területek egy része már művelésből kivett terület, míg az 
idősotthon területe többnyire akáccal benőtt erdőterület. A jelen fejlesztés által érintett részterületek 
vegyes és lakóterület kialakításra tervezettek. Az erdőterület kivételével biológiai szempontból kis 
mértékben tekinthetők aktívnak, s jelen állapotukban települési zöldfelületek szempontjából nem 
hasznosítottak.  
A tervezett terület felhasználások zöldfelületi szempontból változást hoznak a területen, mivel 
vegyes és lakóterületek kerülnek kialakításra. Az előírásoknak megfelelően, az övezetek telkein belül 
biztosítani kell a kötelező zöldfelületi arányt. Az idősotthon (tervezett vegyes terület) esetében a 
fejlesztés során igyekeznek minél nagyobb zöldfelületet megtartani.   
A lakóterület kijelölésekhez tartozóan zöldterület (közpark) is kijelölésre kerül. Ez a zöldfelületi 
rendszerben ha nem is jelentős, de mindenképpen pozitív változást jelent. 
 
6.2.2. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS 
 
A területek biológiai aktivitásértékének számításáról a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet rendelkezik. Az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja 
értelmében az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 
területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. 
A biológiai aktivitásérték egyenleg szinten tartására vonatkozó kötelezettség tekintetében 
megállapítható, hogy új beépítésre szánt területi kijelölés nem történik, a biológiai aktivitásérték 
számítása és kompenzációja nem szükséges. 
 
 
6.3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 
 

6.3.1.Közlekedési adottságok 
 
1. számú módosítási terület: 

Közúti Kapcsolatok 
A terület jól megközelíthető a Gyált érintő országos közutak felől: a 4601 jelű út felé a forgalmat 
lebonyolító gyűjtő út a Kisfaludy utca keleti irányban halad el a tömb mellett, a 4602 jelű úti 
kapcsolatot az Erdősor utca biztosítja. 
A telket észak – kelet felől határoló Erdősor utca gyűjtő út funkciójú, 2x1 sávos, közterületének 
szélessége 16 m. 
A telek észak – nyugati oldalán húzódó Toldi Miklós utca kiszolgáló út, 12 széles közterülettel. A DNY-
i oldalon a Báthory István utca közterülete szabályozott, de a telek kialakítása nem történt meg, 
kiépített út nincs. 
A telek megközelítése a két kiépített közút irányából biztosítható. 
Az idősotthon forgalmi hatása az úthálózatra jelentéktelen. 
 
Közösségi Közlekedési Kapcsolat 
A területet érinti a 89E BKK autóbuszjárat az Erdősor utca vonalán, egyirányú hurokjáratban 
közlekedik Budapest Határ út metróállomásig, érintve Gyál központját. Megállója a Toldi Miklós utcai 
csomópontnál a terület mellett van. 
 
 
 



Gyalogos Közlekedés 
A területet határoló közutaknak (Erdősor utca, Toldi Miklós utca) a telek felőli oldalán nincs kiépített 
járda, a telek gyalogos megközelítéséhez járdaépítés szükséges. 
 
Parkolás 
A tervezett 171 férőhelyes Idősek otthonához az OTÉK 4. sz. melléklete szerint 18 parkolóhely 
létesítése szükséges telken belül. 
 
2. számú terület 
 
A terület közúti kapcsolatát a Bajcsy Zsilinszky utca biztosítja. Az érintett szakasza 2x1 sávos, a 
Brassói utca - Bajcsy Zsilinszky utca - Kolozsvári utca irányú gyűjtőút része, a városközpontban 
csatlakozik a 4601 jelű országos közúthoz. 
A területen kialakítandó 6 lakótelek várható napi forgalma 15 jármű/nap, ez a Bajcsy Zsilinszky utca 
jelenlegi mintegy 600 - 700 Ejármű/nap forgalmat számottevően nem befolyásolja, annak csak 
mintegy 2 - 2,5 %-a. 
Az útszakasz kapacitása a területfelhasználás változása után is jelentős tartalékkal rendelkezik. 
A terület közösségi közlekedését a BKK 89E autóbuszjárat bonyolítja le, legközelebbi megállója a 
terület mellett van. 
A területen az OTÉK előírásai szerinti parkolást telken belül kell biztosítani. 
 
3. számú terület 
 
A terület környezetének közúthálózati kapcsolatát két közeli gyűjtőút a Széchenyi utca és a Zrínyi 
Miklós utca biztosítja. A közvetlen kiszolgáló utcák a Dobó Katica utca és Arany János utca aszfalt 
burkolattal ellátottak, az Arany János utcában a terület felőli oldalon járda építendő. 
A területen kialakítható 5 lakótelek várható napi forgalma 12 - 13 jármű/nap. A Széchenyi utca 
mintegy 800 Ejármű/nap forgalmát, a Dobó Katica utca felől csatlakozó kis forgalom nem növeli olyan 
mértékben, hogy forgalmának lebonyolódása változna. 
A terület közösségi közlekedését a Széchenyi utcán közlekedő BKK 55, 94E, 294E autóbuszjáratok 
biztosítják, megállójuk a területtől 100 - 200 méterre van. 
A területen az OTÉK előírásai szerinti parkolóigényt telken belül kielégíteni. 
 
4. számú terület 
 
A területet érintő utak közül a Széchenyi utca Gyál északi területének egyik fő gyűjtőútja, keleten a 
4602 jelű országos közúthoz (Vecsési út) kapcsolódik. A település központja felé az Ady Endre utca és 
Zrínyi Miklós utca biztosítja a hálózati kapcsolatokat. 
A Széchenyi utcán közlekedő 55, 94E és 294E BKK autóbuszjáratok bonyolítják le a térség 
utasforgalmát, megállójuk a parknál van. 
A Széchenyi utcára merőleges kiszolgáló utcákon (József Attila utca, Somogyi Béla utca, Dobó Katica 
utca) lehet közvetlenül megközelítési a területet, az Arany János utca csak néhány ingatlan 
kapcsolatát biztosítja, a Somogyi Béla utcának az Arany János utca és Széchenyi utca közötti 
szakaszán kiszolgáló funkció és járda sincs, az útpálya 4 m széles, forgalma nem éri el a 100 Ej/nap 
értéket. 
A területet érintő utak aszfalt burkolatúak, a hálózati szerepüknek megfelelően kiépítve, a 
csapadékvíz elvezetése mindenhol a burkolat menti szikkasztó árokkal történik. 



A Somogyi Béla utca és Dobó Katica utca között a Víztorony parkot kelet felől a (3408) hrsz. közút 
telek határolja. A közút irányában földút halad, részben a közút telkén, részben a park területén, 
három ingatlan kapcsolatát biztosítja. 
A park kialakításához tervezett közlekedési beavatkozások: 

- A Somogyi Béla utca két parkrész közötti szakaszán a közúti forgalom megszüntetése 
- A parkhoz szükséges parkolók elhelyezése: 

• A József Attila utca és Arany János utca érintett szakaszán 2-2 férőhelyes, párhuzamos 
beállású parkolók kialakítása a csapadékvíz elvezető árok rövid szakaszokon történő 
megszüntetésével 

• A park DNY-i határán a (3408) hrsz telek mellett a 3410 és 3411 hrsz. telkek 
megközelítését biztosító, szórt burkolatú úthoz kapcsolódva 10 férőhelyes, merőleges 
beállású parkoló építése. 

• A Dobó Katicához kapcsolódóan merőleges parkolósáv és parkoló, rakodó terület 
kialakítása. 

 
 
6.4. KÖZMŰVESÍTÉSI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT 
 
6.4.1. Vízellátás 
Az 1. számú - 4856/6 hrsz-ú - fejlesztési terület 
A fejlesztési terület GYÁL déli részén az Erdősor út – Toldi M. utca - Báthory István utca  -Kisfaludy 
utca által határolt tömbben belterületi területen található. A megközelítése és közterületi kapcsolata 
az Erdősor útról biztosított. A tervezési területen belül a kialakuló 4856/6 hrsz-ú ingatlan 1 ha-os 
területrészének övezeti besorolása Vt-8 jelű övezetbe kerül, 171 fős idősek otthona létesül. 
Az 1. számú - 4856/6 hrsz-ú - fejlesztési területet határoló Erdősor út – Toldi M. utca - Báthory István 
utca  -  körvezetékes  vízellátó-hálózat épült ki. 
Az utcák közül - Toldi M. és a  Báthory István utcákban D110 mm-es KM-PVC átmérőjű és anyagú 
vízvezeték húzódik.  
Az Erdősor utcában, ahonnan a közterületi és közmű kapcsolat biztosítható, D160 mm-es KM-PVC 
vízvezeték üzemel. A Toldi M. utcában az Erdősor utca és a Báthory I. utca között, valamint a Báthory 
István utca tervezési területre eső szakaszán nem épült ki vízvezeték, viszont a Kisfaludy utcában DN 
300 mm-es acny fővezeték üzemel körvezetékes formában, melyről a Erdősor utcai vezeték 
lecsatlakozik. 
A jelenlegi kertvárosi beépítés ismertetett utcáiban valamennyi ingatlan önálló vízbekötéssel 
rendelkezik, viszont a 4856/6 hrsz-ú - fejlesztési területnek Erdősor utca felől nincs vízbekötése. 
A fejlesztési területen belül a kialakuló 4856/6 hrsz-ú ingatlan 1 ha-os területrészének övezeti 
besorolása Vt-8 jelű övezetbe kerül, és 171 fős idősek otthona kerül megvalósításra. 
Várható kommunális vízigények:  
Átlagos napi vízigény: Qátlag = 35,0 m3/d 
Napi csúcs vízigény: Qd = 52,5 m3/d, 2,2 m3/h  
Napi csúcs vízigény: Qh = 5,25 m3/h, ~ 1,5 l/s 
Tűzi-vízigénye:  1428 m2 tűzszakasz - 2100 l/min, 35,0 l/s oltó-vízmennyiség 
A 171 fős idősek otthona kommunális-, és tűzi-vízigényét, várhatóan a meglévő Erdősor utcai D160 
mm-es KM-PVC közcsőről biztosítható. 
Az ingatlan, mint már jeleztük, nem rendelkezik vízbekötéssel, ezért új DN 100 vízbekötést, és DN 
50/100 mm-es kombinált mérő kiépítését javasoljuk. 
A fejlesztési terület vízellátásának esetleges háttérfejlesztésének feltételeit az üzemeltető DPMV Zrt. 
határozza meg. 



 
2. számú fejlesztési terület - /5848 hrsz/ 
Vízellátás 
A tervezési terület Gyál belterületén a Bajcsy-Zsilinszky utca 41. alatt - lakóterületek között található, 
jelenleg kihasználatlan önkormányzati terület. Megközelítése és infrastrukturális ellátása a Bajcsy- 
Zsilinszky útról biztosított.  
A módosítandó területfelhasználási és övezeti besorolású (5948 hrsz.-ú) jelenleg településközpont 
vegyes terület mintegy 0,48 ha, melyen 5 db 960 m2-es telek 10 lakás kialakítása várható. 
A tervezési területet határol közterületen a Bajcsy-Zsilinszky utcában a páros oldalon DN 200 mm-es 
ac. vízvezeték húzódik a Kolozsvár utca és a Váradi utca között. A Kolozsvár utcában tovább DN 300 
mm-es fővezeték üzemel, míg a Váradi utca vezetéke D 110 KM-PVC ellátó vezeték.  
Az 5948 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan három vízbekötéssel is rendelkezik. 
A tervezési terület becsült vízigényei:  
Átlagos napi vízigény: 5,0 m3/d 
Napi csúcs vízigény: 7,5 m3/d 
Tűzi-vízigénye:  Tűzi-vízigénye:  150 m2 tűzszakasz - 600 l/min oltó-vízmennyiség 
A telekosztás utáni az új beépítés esetén közcső fejlesztés várhatóan nem szükséges, viszont ki kell 
építeni önállóan az ingatlanok vízbekötéseit. 
 
 
3. számú módosítási terület (3373 hrsz): 
A tervezési terület Gyál belterületén a Dobó Katica utca mentén lakóterületek között található. 
Jelenleg konyha és településgazdálkodási funkciót ellátó területként üzemelő önkormányzati terület. 
A 3373 hrsz-ú mintegy 0,51 ha-os terület fejlesztése a Dobó Katica és az Arany János utcáról 
biztosított és mintegy 6 db építési telek kialakítása várható. A hatályos HÉSZ egyes Lke lakóövezeti 
előírásai közül az Lke-2 építési övezet előírásainak alkalmazása tervezett. Tehát új építési övezet 
kialakítására nincs szükség. A HÉSZ előírás 16 méteres telekszélesség minimumának előírása mellett 
a területen 6 db mintegy 850 m2-es telek kialakítása várható. 
 
Vízellátás 
A tervezési terület Gyál belterületén a Dobó Katica utca mentén lakóterületek között található. 
Jelenleg konyha és településgazdálkodási funkciót ellátó területként üzemelő önkormányzati terület. 
A 3373 hrsz-ú mintegy 0,51 ha-os terület fejlesztése a Dobó Katica és az Arany János utcáról 
biztosított és mintegy 6 db építési telek kialakítása várható.  
A tervezési területet határol közterületen a Dobó Katica utcában jelentősnek mondható vízellátó 
fővezetékek üzemel, melynek indoka hogy 3407/1, és a 3407/2 hrsz-ú ingatlanokon helyezkedik el a 
város magas tározója a víztornya és létesítményei.  
A Dobó Katica utcában az Arany János és a Széchenyi utcák között DN 400 mm-es ac. és DN 300 mm-
es ac fővezetékek húzódnak, valamint ellátó vezetékként D110 mm-es KM-PVC vezeték.  
Az Arany János utca tervezési területre eső szakaszán - a Dobó Katica utca felől - DN 300 mm-es ac 
vezeték húzódik. 
 
 
 
 
 
 
 



6.4.2. Szennyvízcsatornázás 
. 
1. számú fejlesztési terület: 
A fejlesztési területet határoló - Erdősor út – Toldi M. utca - Báthory István utca  – közterületek 
mentén DN 200 mm-es KG- PVC gravitációs szennyvíz-csatornahálózat épült ki. 
A Erdősor út beépült ingatlanjai, a vízellátáshoz hasonlóan szennyvíz ház bekötőcsatornával 
rendelkeznek, melyek a meglévő DN 200 mm-es KG- PVC gravitációs közcsatorna csatlakoznak. 
A fejlesztési terület napi szennyvíz-mennyiség: 35,0 m3/d 
A fejlesztési területen keletkezett szennyvizeket új házi bekötőcsatorna kiépítésével lehet az 
Erdő- sor utca DN 200 mm-es KG-PVC közcsatornájába bevezetni. 
 
2. számú fejlesztési terület: 
A tervezési területet határol közterületen a Bajcsy-Zsilinszky utcában a DN 200 mm-es KG-PVC 
szennyvíz gravitációs közcsatorna épült ki, a Kolozsvár utca és a Váradi utca között. A Bajcsy-
Zsilinszky utca DN 200 mm-es KG-PVC szennyvíz gyűjtőcsatornája fogadja a csatlakozó utcák - 
Kolozsvár utca és a Váradi utca csatornáin keresztül elvezetett szennyvizeket. 
Az 5948 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan három vízbekötés ellenére házi bekötőcsatornával nem 
rendelkezik. 
A várható BECSÜLT többlet szennyvíz-mennyiség - a vízigény alapján -: 5,0 m3/d. 
Az új beépítés esetén közcsatorna-fejlesztés várhatóan nem szükséges, viszont ki kell építeni 
önállóan az ingatlanok D160 mm-es KG-PVC házi bekötőcsatornáit.  
 
3. számú fejlesztési terület: 
A fejlesztési területet határoló közvetlen közterületeken sem a Dobó Katica – Arany János utca és 
Széchenyi utca között – sem az Arany János utcában nem épült ki szennyvízcsatorna. 
A Dobó Katicában az Arany János utcától indul a DN 200 mm-es KG-PVC szennyvíz gravitációs 
közcsatorna a Rákóczi Ferenc utcai D315 mm-es KG-PVC gyűjtő csatornáig. 
A 3373 hrsz-ú önkormányzati ingatlan önkormányzati ingatlan vízbekötés ellenére, sem rendelkezik  
házi bekötőcsatornával. 
A várható BECSÜLT többlet szennyvíz-mennyiség a vízigény alapján: 6,0 m3/d. 
Az új beépítés esetén közcsatorna-fejlesztést az Arany János utcában javaslunk, és ki kell építeni 
hozzá az ingatlanok önállóan D160 mm-es KG-PVC házi bekötőcsatornáit.  
 
 
6.4.3. Csapadékvízelvezetés 
 
1. számú fejlesztési terület: 
A fejlesztési területet határoló közterületeken a csapadékvíz-elvezetés csak részben megoldott. Az 
Erdősor utca erdő felőli oldalán földmedrű árok található, a lakótelkek felé nincs vízelvezetés.   
A többi utca – Toldi M. - Báthory István utcák - mentén a csapadékvíz-elvezetés megoldatlan, a  
csapadékvíz elszivárog, vagy eróziót okoz. Burkolattal ellátott közterület csak csapadékvíz-
elvezetéssel építhető ki. 
A fejlesztési terület előtti közterületen a csapadékvíz-elvezetést szivárogtató árokkal, és felszín-
közeli zárt csatornahálózattal javasoljuk az ingatlan előtti útszakasz víztelenítését. 
Az ingatlanon belül, az épület tetőfelületén összegyülekező csapadékvizeket csapadéktározóban 
javasoljuk összegyűjteni és felhasználni.  
 
 



2. számú fejlesztési terület: 
A fejlesztési területet határoló közterületeken a csapadékvíz-elvezetés csak részben megoldott. A 
Bajcsy-Zsilinszky utca mindkét oldalán kezeletlen földmedrű árok található. Az vízelvezetés hiányos.   
A többi utca – Kolozsvári - Brassói - Aradi - Váradi utcák - mentén a csapadékvíz-elvezetés hasonló 
helyzetű, a csapadékvíz elszivárog, a burkolt felületek közötti sávban, „megvezetett” árokkal. 
Burkolattal ellátott közterület csak csapadékvíz-elvezetéssel építhető ki. 
A fejlesztési terület előtti közterületen, az ingatlan előtti útszakasz víztelenítését, csapadékvíz-
elvezetését szivárogtató árokkal, és felszín-közeli zárt csatornahálózattal javasoljuk kialakítani. 
Az ingatlanon belül, az épület tetőfelületén összegyülekező csapadékvizeket 
csapadéktározóban javasoljuk összegyűjteni és felhasználni.  
 
3. számú fejlesztési terület: 
A fejlesztési területet határoló közterületeken a csapadékvíz-elvezetés csak részben megoldott. A 
Dobó Katica – Arany János utcákban kezeletlen földmedrű árokkezdemények találhatók. Az 
vízelvezetés hiányos.   
A többi utca a csapadékvíz-elvezetése is hasonló helyzetű, a csapadékvíz elszivárog, a burkolt 
felületek közötti zöldsávban, „megvezetett” árokkal. Burkolattal ellátott közterület csak 
csapadékvíz-elvezetéssel építhető ki. 
A fejlesztési terület előtti közterületen, az ingatlan előtti útszakasz víztelenítését, csapadékvíz-
elvezetését szivárogtató árokkal, és felszín-közeli zárt csatornahálózattal javasoljuk kialakítani. 
Az ingatlanon belül, az épület tetőfelületén összegyülekező csapadékvizeket csapadéktározóban 
javasoljuk összegyűjteni és felhasználni.  
 
6.4.4. Gázellátás 
 
Az 1. számú módosítási területet - 4856/6 hrsz-ú - határoló közterületeken, Erdősor – Toldi M. - 
Báthory István, és a többi utca mentén a középnyomású gázhálózat épült ki. 
Az 1. számú fejlesztési terület becsült gázigénye –: ~ 50 gnm3/h    
A 171 fős idős-otthon gázellátása az Erdősor utca menti középnyomású gázvezetékről, 
csatlakozó- vezeték kiépítésével biztosítható. 
A gázellátás esetleges háttérfejlesztését a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Zrt. a becsült gázigény alapján 
adja meg. 
A tervezési területen gázellátást más alternatív energiahordozó lehet helyettesíteni, melyet az 
engedélyezési tervek során kell véglegesíteni. 
 
A 2. számú módosítási területet - 5948 hrsz.-ú - határoló közterületen, a Bajcsy-Zsilinszky utcában 
és a többi utca mentén is középnyomású gázhálózat épült ki. 
A 2. számú fejlesztési terület becsült gázigénye: ~ 5,0 – 10,0 gnm3/h   
A fejlesztési terület -  5 db 960 m2-es 10 l0kás  gázellátása a Bajcsy-Zsilinszky menti középnyomású 
gázvezetékről, csatlakozó- vezetékek kiépítésével biztosítható. 
A gázellátás esetleges háttérfejlesztését a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Zrt. a becsült gázigény alapján 
adja meg. 
A tervezési területen gázellátást más alternatív energiahordozó lehet helyettesíteni, melyet az 
engedélyezési tervek során kell véglegesíteni. 
 
 
 
 



3. számú fejlesztési terület: 
A 3373 hrsz-ú mintegy 0,51 ha-os területet határoló közterületein a Dobó Katica és az Arany János 
utcákban középnyomású gázhálózat épült ki, melyről a 6 db építési telek, 12 lakásának gázigénye 
biztosítható. A 3373 hrsz-ú ingatlan a Dobó Katica felől egy csatlakozó vezetékkel rendelkezik. 
A 3. számú fejlesztési terület becsült gázigénye: ~ 6,0 – ~12,0 gnm3/h   
A 6 db építési telek, 12 lakásának becsült többlet gázigénye a középnyomású gázvezetékről, 
csatlakozó- vezetékek kiépítésével biztosítható. 
A gázellátás esetleges háttérfejlesztését a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Zrt. a becsült gázigény alapján 
adja meg. 
A tervezési területen gázellátást más alternatív energiahordozó lehet helyettesíteni, melyet az 
engedélyezési tervek során kell véglegesíteni. 
 
6.4.5. Villamosenergia-ellátás 
 
1. számú fejlesztési terület: 
A fejlesztési területet határoló közterületeken, Erdősor – Toldi M. - Báthory István utcákban és a többi 
utca mentén is a kisfeszültségű légvezetékes hálózatok üzemelnek. Az Erdősor utcában, az erdő 
melletti oldalon középfeszültségű 22 kV-os légvezetékes hálózat is kiépült. 
A fejlesztési terület becsült villamos energia igénye: 100 - 150,0 kW    
A villamos energiaigényt várhatóan a kisfeszültségű hálózat átrendezésével megoldható.  
A konkrét háttérfejlesztéseket az ELMŰ Hálózati Kft a becsült villamos energiaigény alapján adja 
meg. 
 
2. számú fejlesztési terület: 
A fejlesztési területet határoló közterületen, a Bajcsy-Zsilinszky utcában páros oldal mentén 
kisfeszültségű légvezetékes hálózatok üzemelnek. A páros oldalon középfeszültségű 22 kV-os 
légvezetékes hálózat is kiépült.  
A módosítandó területfelhasználási és övezeti besorolású (5948 hrsz.-ú) jelenleg településközpont 
vegyes terület mintegy 0,48 ha, melyen 5 db 960 m2-es telek 10 lakás kialakítása várható. 
A 2. számú fejlesztési terület becsült villamos energia igénye:   33,0 – 55,0 kW    
A villamos energiaigényt várhatóan a kisfeszültségű hálózat átrendezésével megoldható.  
A konkrét háttérfejlesztéseket az ELMŰ Hálózati Kft a becsült villamos energiaigény alapján adja 
meg. 
 
3. számú fejlesztési terület: 
A fejlesztési területet határoló közterületeken, utcákban mentén kisfeszültségű légvezetékes 
hálózatok üzemelnek. A Dobó Katicában a Széchenyi utca felől középfeszültségű 22 kV-os 
légvezetékes hálózat húzódik a Dobó Katica 51. sz. előtt található transzformátorig. 
. A 3373 hrsz-ú mintegy 0,51 ha-os terület fejlesztése a Dobó Katica és az Arany János utcáról 
biztosított és mintegy 6 db építési telek 12 lakás kialakítása várható  
A 3. számú fejlesztési terület becsült villamos energia igénye:   40,0 – 66,0 kW     
A villamos energiaigényt várhatóan a kisfeszültségű hálózat átrendezésével megoldható.  
A konkrét háttérfejlesztéseket az ELMŰ Hálózati Kft a becsült villamos energiaigény alapján adja 
meg. 
 
 
 



6.4.6. Hírközlés 
 
1. számú fejlesztési terület: 
A tervezési területet határoló utcákban légvezetékes hírközlő hálózatok üzemelnek, melyről az idős-
otthon telefon és internet kapcsolata biztosítható.  
A vezeték nélküli mobil hálózat, teljes lefedettségű. 
 
A 2. számú fejlesztési területet határoló Bajcsy-Zsilinszky utcában légvezetékes hírközlő hálózatok 
üzemelnek, melyről a 5948 hrsz.-ú ingatlanon az 5 db 960 m2-es telek 10 lakásának   telefon és 
internet kapcsolata biztosítható.  
A vezeték nélküli mobil hálózat, teljes lefedettségű. 
 
A 3. számú fejlesztési területet határoló a Dobó Katica és az Arany János utcákban légvezetékes 
hírközlő hálózatok üzemelnek, melyről a 3373 hrsz.-ú ingatlanon az 6 db telek, 12 lakásának  telefon 
és internet kapcsolata biztosítható. A vezeték nélküli mobil hálózat, teljes lefedettségű. 
 
6.4.7. Megújuló energiaforrások alkalmazásának javaslata 
 
A várható igények kielégítésének feltétele a közhálózati kapcsolatok kiépítésének megoldása, 
továbbá a közhálózatok, bázisok szükséges kapacitás-bővítésének a biztosítása, amelyhez vízi 
közműveknél a ténylegesen igénybe veendő kapacitásokra közműfejlesztési hozzájárulást kell 
fizetni, energiaközműveknél és elektronikus hírközlésnél szolgáltatási megállapodást kell kötni a 
szolgáltatóval, amelyben a szolgáltató az ellátás biztosításának műszaki-gazdasági feltételeit 
rögzítheti. 
 
Meg kell említeni, hogy a többször módosított 7/2006 TNM rendelet előírásának megfelelően, új 
épületek esetén 2019. január 1. napjától már a 6. mellékletben szereplő közel nulla energiaigényű 
épületek követelményszintjét kell alkalmazni. Ezen követelményszintek fontos új eleme, a 6. 
melléklet IV. pontja szerint az épület energiaigényét az összesített energetikai jellemző méretezett 
értékéhez viszonyítva legalább 25%-os mennyiségben, helyben termelt megújuló energiaforrásból 
kell biztosítani. Ezen energiahatékonysági elvárásoknak megfelelően új épületet energiatakarékosan 
kell kivitelezni és az energiaszükséglet legalább 25  %-át megújuló energiaforrás hasznosításával kell 
megoldani. Erre a napenergia hasznosítása kínál kedvező lehetőséget. A továbbtervezés során ennek 
kielégítését is biztosítani kell. 
 
Bár az energiaigények 25 %-át megújuló energiahordozó hasznosításával kell kielégíteni, figyelembe 
kell venni a megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőségének időjárás függőségét. Így a 
hagyományos vezetékes energiahordozókkal ki kell tudni elégíteni a csúcs energiaigényeket, a 
megújuló energiahordozó hasznosításával a hagyományos vezetékes energiahordozók éves 
fogyasztása csökkenthető. 
 
Fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy a beruházónak biztosított az a lehetőség is, hogy a földgázellátás 
helyett a termikus energiaellátását teljes mértékben megújuló energiahordozó hasznosításával oldja 
meg, azzal is kielégíti a helyi építési szabályzat teljes közműellátásra vonatkozó előírását. Ez esetben 
a földgázellátás kiépítése okafogyottá is válhatna. A földgázellátás helyett a villamosenergia és a 
megújuló energiahordozó igénybevételi szándékának realitását növeli, hogy a klímaváltozás hatására 
a nyári hűtési energiaigény meghaladja a téli fűtési hőigényt, amelyet kedvezőbben tudnak megújuló 
energiahordozó és villamosenergia hasznosításával kielégíteni, hozzátéve azt is, hogy az ahhoz 



kiépítendő beruházás fűtés-hűtés célra egyaránt alkalmas és a megújuló energiahordozó 
hasznosításának segítségével versenyképessé tehető, a hagyományos vezetékes energiahordozóval 
történő ellátással szemben. 
 
Meg kell azonban jegyezni, hogy ma még ennyire korszerű energiaellátás iránti általános igény nem 
jellemző, ezért annak megakadályozására, hogy az egyéni gazdasági lehetőségek alapján a 
környezetet erősen terhelő vezeték nélküli energiahordozó használata ne kerüljön elő, célszerű a 
gázelosztó hálózat kiépítése és az egyéni lehetőségekre hagyni, az arra történő rácsatlakozás 
igényét. 
 
 
7. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
 
A tervezett beruházások/beépítések megvalósításának idejére, ideiglenes jelleggel jelentkezhetnek 
negatív hatások is (zaj, por, rezgés, stb.), melyek mértéke a rendelkezésre álló korszerű építés-
technológiai megoldásokkal csökkenthető és a hatályos vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi 
előírások betartatásával korlátozható. 
A tervezési területeken a jövőben megvalósuló beruházásokkal egy időben biztosítani kell a terület 
teljes közmű ellátását, ez a vegyes és lakóterületek esetében a HÉSZ is előírja, ezzel megelőzve az 
esetleges talaj-, felszíni-, vagy felszín alatti vizek szennyeződését. 
A fejlesztések megvalósulását követően a vegyes lakóterületeken várható új beépítések által generált 
gépjárműforgalomból, valamint fűtésből eredő légszennyezés jelenhet meg, aminek mértéke nem 
jelent számottevő környezeti kockázatot. 
 
A tervezett állapotban az új beépítések kommunális hulladékainak elszállítása a jelenlegi rendszerbe 
integrálható. A területeken illegális hulladéklerakás nem jellemző. 
  



1. MELLÉKLET: FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 
 

  



2. MELLÉKLET: Önk. határozat a településrendezési eszköz módosításáról 

 
  



3. MELLÉKLET: polgármesteri döntés a partnerségi egyeztetés lezárásáról 
 
 
 



4. MELLÉKLET: PM Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Erdőfelügyeleti 
Osztály 

 
 



 
 
 
 
 
 
 



5. MELLÉKLET: Tulajdoni lap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. MELLÉKLET: Közműszolgáltatók nyilatkozata 
 

Tisztelt Pápai Mihály Polgármester Úr! 
  

Köszönettel vettük a tárgyi területek gázellátásával kapcsolatos megkeresésüket. 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kialakítandó lakó és intézményi terület gázellátásának elvi akadálya 
nincs, a becsült gázkapacitás az üzemelő hálózatunkról jelen pillanatban kiszolgálható. 
 
 Az ellátás feltétele a konkrét gázigények beadása. Az építendő vezeték nyomvonalát, hosszát 
méretét ennek függvényében tudjuk meghatározni.  A gázigények a www.tigaz.hu weboldalunkon 
vagy az ugyfelszolgalat.tigazdso@tigaz.hu email címen is beküldhetők. 
A csatlakozásért a 13/2016. (XII.20.) MEKH rendelet szerint kell csatlakozási díjat fizetni, amennyiben 
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (továbbiakban: GET.) 108. § (7) bekezdésében 
meghatározott jogszabályi feltételek nem teljesülnek (mentes a csatlakozási díj és minden más, a 
földgázelosztónak fizetendő díj alól a legfeljebb 4 m3/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő 
beszerelése azzal, hogy ebben az esetben az elosztóvezeték építése 250 méterig díjmentes). 
Felhívjuk figyelmüket arra vonatkozóan is, hogy a gázigényüket a végleges területkialakítás után 
nyújtsák be a TIGÁZ ZRT-hez. 
  
Amennyiben további kérdéseik lennének, állunk rendelkezésükre. 
Üdvözlettel:    
Pappné Magyar Ildikó 

 
 PAPPNÉ MAGYAR ILDIKÓ 
Elosztóvezeték fejlesztési főmunkatárs I. 
_______________________________ 
2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 3. 
+36 1 123 4567 
+36 20123 4567 
www.tigazdso.hu 
+36 70 698 4617 
pappne.magyar.ildiko@tigaz.hu 
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