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Gyál Város Önkormányzat Képviselő Testületének 
……./2021. (……….)  határozata 

Gyál Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló  
190/2014.(XI.27.) Kt. számú Képviselőtestületi határozat módosításáról 

 
KIVONAT  

Készült: Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének …………………………-én megtartott 
….ülésének jegyzőkönyvéből 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……igen, …..nem szavazattal és …….tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta: 
 

…………………….. sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy a 190/2014.(XI.27.) sz. Kt. 
önkormányzati határozattal elfogadott Gyál Város TSZT-M3 jelű (M=1:8.000 méretarányú) 
Településszerkezeti Tervét (továbbiakban TSZT), valamint az M-2. mellékletében rögzített 
Településszerkezeti tervről szóló leírását – a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 
tv.13.§. (1) bek.1. pontja szerint, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1997. 
évi LXXVIII. törvény 9/B. §-ának (2) bekezdés a) pontjára tekintettel – az országos településrendezési 
és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet hatályos állapota alapján, 
valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdés figyelembevételével módosítja. 
 
1. Gyál Város Önkormányzata érintett módosítási területeire vonatkozóan jóváhagyja a határozat 

1. mellékletét képező TSZT/M-5 jelű Településszerkezeti tervét az M-2 melléklet szerinti 
leírásnak, valamint a TSZT/M-5 (M=1:8.000 méretarányú) Településszerkezeti terven ábrázolt 
módosításoknak megfelelően. 
 

2. A településszerkezeti tervi módosítás a 5948, 3373 és 3407/2, 3408, 3413 hrsz -ú. területre 
terjed ki. A településszerkezeti tervbe való illesztése és egységes szerkezetbe foglalása a 
módosított Településszerkezeti tervlapon jelöltek szerint;  
 

3. A TSZT/M-4 jelű tervlap jelen határozat 1. melléklet TSZT/M-5 jelű módosított tervlapjának 
megfelelően módosul.  
 

4. A határozat 1. melléklete: Gyál Város módosított Településszerkezeti terve egységes 
szerkezetben. 
 

5. A Településszerkezeti tervet érintő, területfelhasználás változással érintett fejlesztési területek 
változásai: az M-2. melléklet 2.1. pont szerint. 

 
6. A TSZT-t érintő 2021. évben végrehajtott módosítás települési területi mérleg változásai az M-2. 

melléklet 4. pontja szerint. 
 

7. Biológiai aktivitásérték egyenleg szinten tartása: 
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Új beépítésre szánt területi kijelölés nem történik, a beépítésre szánt övezetek területe 
összességében a módosítás során nem növekszik, a biológiai aktivitásérték számítása és 
kompenzációja nem szükséges. 
 

8. A módosított településszerkezeti terv összhangban van a 2018. évi CXXXIX. törvény előírásaival, 
ezen belül a Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervével. A 2018. évi CXXXIX törvényben 
meghatározott térségi területi mérleg nem változik az M-2. melléklet 4. pontja szerint. 
 

9. Jelen határozat kihirdetését követően a TSZT elfogadásáról szóló 190/2014.(XI.27.) 
önkormányzati határozat jelen módosítással együttesen alkalmazható. 
 

Ez a határozat a 1. mellékletét képező településszerkezeti tervlap, és a 2. mellékletét képező leírás 
2021. év ………………… hó ……… napján (a megállapításukat követő napon) lép hatályba. 

 
Határidő:  
Felelős: Polgármester 
 
 

K.m.f 
 

  
Pápai Mihály 
polgármester 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 
 
 
A kivonat hiteles:  
 
……………………………………………… 
2021. ……………………….……… 
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…/2021.                  határozat M-2. melléklete 

 

Településszerkezeti tervi leírás 
 
Gyál Város Településszerkezeti tervi felülvizsgálatát a Képviselő testület a 190/2014.(XI.27.) sz Kt. 
önkormányzati határozattal fogadta el. A határozat mellékletét a TSZT jelű (M=1:8.000 méretarányú) 
Településszerkezeti terve képezi. 
A TSZT jelen módosítása a település –TSZT módosítási határozat 1.) és 2.) pontjában meghatározott és 
vonatkozó TSZT/M-5 jelű tervmellékletén ábrázolt- lakó funkciók beépítésre szánt kertvárosias lakó célú 
hasznosításának lehetővé tétele érdekében készült. 
Az alábbiakban a településszerkezet és területfelhasználás módosításának rövid leírásáról, indoklásáról és 
kategóriáik egymáshoz való viszonyáról esik szó.  
 

1. SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 
 

1.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA  
 
Beépítésre szánt területek 

1. A TSZT 5948 hrsz. (~0,48) területe településközpont vegyes (Vt) területfelhasználásból kertvárosias 
lakó (Lke) területfelhasználásra módosul. 

2. A TSZT 3373 hrsz. (~0,51) területe településközpont vegyes (Vt) területfelhasználásból kertvárosias 
lakó (Lke) területfelhasználásra módosul. 

 
Az ingatlanok és a rajta álló intézményi épületek kihasználtsága gazdaságtalan, illetve a korábbi egyeztetések 
alapján az ingatlanok jelenleg nem szolgálják olyan önkormányzati feladat ellátását, mely az ingatlanhoz 
kizárólagosan kötődnének. A területeket feltáró közút és infrastruktúra hálózat kiépült. A tervezett beépítések 
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.  
Megállapítható, hogy a fejlesztési szándékok az ismertetett célok megvalósítása településrendezési 
szempontból új építési övezet alkalmazását nem igényli. 
 

3. A TSZT 3407/2 hrsz. (~0,11) területe településközpont vegyes (Vt) területfelhasználásból különleges 
közmű (Kkm) területfelhasználásra módosul. 

 
A hatályos szabályozási terv területi kijelölésének megfelelően a 3407/2 hrsz-ú telek mintegy 0,11 ha-is 
területrésze különleges közmű területfelhasználásba kerül. A területen jelenleg egy víztorony áll. 
 
 
Beépítésre nem szánt területek 

1. A TSZT  3407/2, 3408, 3413 hrsz. (~0,64) területe településközpont vegyes (Vt) területfelhasználásból 
közpark (Zkp) területfelhasználásra módosul. 
 

A tervezett módosítás zöldterületet érint. A tervezési feladat keretében kialakításra kerül egy Zkp besorolású 
közkert terület is. A tervmódosítás az OTÉK 10/A§ 2. d) pontja értelmében közpark (Zkp) terület kijelölése 
szükséges, melyet a Somogyi Béla utca és a Dobó Katica utca közötti területen jelöl ki a terv. A terület a mérete 
miatt használható szabadidős parkká válhat.  
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1.2. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
 
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 módosításáról, vagy a védettség megszüntetéséről 
természetvédelmi szakértői vizsgálata alapján lesz döntés. 
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. 
 
 

1.3. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 
 
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 törekedni kell 
minél nagyobb zöldfelületet megtartásárai.   

A lakóterület kijelölésekhez tartozóan zöldterület (közpark) is kijelölésre kerül. Ez a zöldfelületi rendszerben, ha 
nem is jelentős, de mindenképpen pozitív változást jelent. 
 

1.4. AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM  
 

A település védendő épített értékei 
A tervmódosítással, változtatással érintett részterületeken műemlék, illetve egyéb épített kulturális örökségi 
elem nem található.  
A további részterületekre vonatkozó változtatási szándékok a település védett, vagy védendő épített értékeit 
nem érintik, azokra nincsenek hatással.  
A Településszerkezeti terven a művi értékek megfelelő védelme érdekében a HÉSZ-ben az értékvédelmet 
elősegítő előírások szerepelnek, melyek a hatályos jogszabályi környezet figyelembevételével a településképi 
rendeletbe kerül át. 

A település védendő régészeti értékei 
Régészeti lelőhellyel való érintettsége nem állapítható meg.  
A fejlesztés során az Önkormányzat fontos feladata az örökségvédelmi előírások betartásának biztosítása, a 
lelőhelyek törvénynek megfelelő feltárásának biztosítása az örökségvédelmi hatóság hatályos engedélyének 
értelmében. 
 

1.5. KÖZLEKEDÉS: 
 
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. 
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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: 
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- 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. 
 

1.6. KÖZMŰ- ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT: 
 
 
Vízellátás 

1. számú módosítási terület: 
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 módosítási terület: 
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: 
A 3373 hrsz-ú önkormányzati ingatlan egy vízbekötéssel rendelkezik, mely az ingatlan Széchenyi utca felőli 
sarkán található. 
A fejlesztési terület becsült vízigényei:  
Átlagos napi vízigény: 6,0 m3/d 
Napi csúcs vízigény:    9,0 m3/d 
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.  
A Dobó Katica utcában bármilyen közterületi és közművesítési munka csak a DPMV Zrt. tudomásával és 
hozzájárulásával végezhető. 
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Szennyvízelvezetés 

1. számú fejlesztési terület: 
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 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 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. 
 
Csapadékvízelvezetés: 

1. számú fejlesztési terület: 
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 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 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. 
 
Gázellátás: 

1. számú fejlesztési terület: 
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. 
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2. számú fejlesztési terület: 
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 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. 
 
Villamosenergiaellátás: 

1. számú fejlesztési terület: 
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 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 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. 
 
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. 
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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. 
 
 

2. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK, ÁTSOROLÁSOK) 
 

2.1. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI VÁLTOZÁSOK ADATAI ÉS MUTATÓI 
 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK 
A változás iránya sorszám Terület 

(ha)) 
Helyrajzi szám 

(hrsz.) 
TSZT Terület-felhasználás módosítás 

hatályos                  tervezett 

1.Beépítésre szánt 
területen belüli 

változások 

2. 0,48  5948 (Vt) település- 
központ vegyes terület (Lke) kertvárosias lakóterület 

3. 0,51  3373 (Vt) település- 
központ vegyes terület (Lke) kertvárosias lakóterület 

4/b 0,11  3407/2 (Vt) település- 
központ vegyes terület 

(Kkm) 
különleges közmű terület 

2.Beépítésre szánt 
terület 

visszaminősítése 
beépítésre nem 
szánt területté 

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

(Vt) település- 
központ vegyes terület 

(Zkp) 
közpark terület 

Mivel új beépítésre szánt területet nem jelöl ki a terv, ezért biológiai aktivitásérték pótlása nem szükséges.  
 

3. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE  
 
TERÜLEETI MÉRLEG-2021 évi tervmódosítás (Tárgyalásos eljárás keretében) 

Területfelhasználás 

2014. évi 
TSZT 

területfelha
sz-nálás 

(ha) 

2017. évi 
módosítás 
változásai 

(ha) 

2017. évi 
TSZT 

területfelhasz
-nálás (ha) 

2019. évi 
módosítás 
változásai 

(ha) 

2019. évi 
TSZT 

területfelhasz
-nálás (ha) 

2021. évi 
módosítás 
változásai 

(ha) 

2021. évi 
TSZT 

területfelhasz
-nálás (ha) 

Falusias lakóterület  
Lf 42,57 --- 42,57  42,57  42,57 

Kertvárosias 
lakóterület 

Lke 
692,3 --- 692,3 -2,15 690,15 +0,99 691,14 

Kisvárosias lakóterület  
Lk 0,55 --- 0,55  0,55  0,55 

Településközpont 
terület 

Vt 
58,72 +0,4291 59,211  59,211 -1,74 57,47 

Kereskedelmi-
szolgáltató gazdasági 

terület Gksz 
411,47 -0,4291 411,04 +2,15 413,19  413,19 

Ipari gazdasági terület  
Gip 4,07 --- 4,07  4,07  4,07 

Különleges beépítésre 
szánt területek  

K 
126,93 --- 126,93  126,93 +0,11 127,04 

Zöldterületek (közpark)  
Zkp, Zke, 13,7 --- 13,7  13,7 +0,64 14,34 

Védelmi erdőterületek  
Ev 78,27 --- 78,27  78,27  78,27 

Gazdasági 
erdőterületek  

Eg 
307,58 --- 307,58  307,58  307,58 

Általános 
mezőgazdasági 410,16 --- 410,16  410,16  410,16 
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területek Má 
Vízgazdálkodási 

területek  
V 

56,26 --- 56,26  56,26  56,26 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület Kb 78,58 --- 78,58  78,58  78,58 

Közúti Közlekedési 
terület KÖu 214,19 --- 214,19  214,19  214,19 

Kötöttpályás 
közlekedési terület KÖk 10,94 --- 10,94  10,94  10,94 

ÖSSZESEN: 2492,84 
ha 

 2492,84 ha  2492,84 ha  2492,84 ha 

 
 

4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 
 

4.1. IGAZOLÁS-ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK 
 
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” 

 
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. 
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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 lakó terület 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. 

 
 

4.2. IGAZOLÁS - ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETI KATEGÓRIÁK 
 
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 érintett érintett 
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rendelet) 
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. 



 
13 Gyál Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Településszerkezeti tervi leírás 

 
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. 
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(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.” 
 

5. 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. 
 
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. 
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rendelet (a továbbiakban: Trk.) módosításáról is. A módosítások szorosan kapcsolódnak az OTÉK fent 
bemutatott új előírásaihoz: 
 
 

6. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK EGYENLEGE 
 
A jelen eljárás keretében történő területfelhasználási átsorolás új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, 
kizárólag beépítésre szánt gazdasági területi övezeti átsorolást tesz szükségessé.  
A biológiai aktivitásérték változásának számítása és egyenleg kompenzáció a 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv) 7.§ (3) 
bek. b) pontja szerint jelen módosítás kapcsán nem szükséges, a tervmódosítás a törvényi előírásnak megfelel. 
 
 
 
 
 

…./2021………………………….határozat 1. melléklete 
 
 
 

TSZT jelű tervlap. 
(Az egyeztetés időszakában M=1:8000 méretarányú tervlap A3-as tervlapon dokumentálva.) 
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