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BEVEZETÉS 

 
Gyál Város Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének részleges módosításával 
kapcsolatos előzetes Önkormányzati intézkedések: 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 93/2022.(IV.28.) és a 124/2022.(V.26.) Kt. 
határozatában döntött Gyál Város T Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének részleges 
módosítása tárgyában. (2. számú melléklet) 
 
A képviselő-testület a Gyál 5060/2, 0169/16-19, 4363/4 2587, 2611, 2615, és 2617 hrsz.-ú területeit 
gazdasági célú beruházás megvalósulása érdekében támogatja és kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánította. Döntését a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 32. § (6) bek.. c) pontja alapján hozta meg. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: R.) 29./A §-ban kapott felhatalmazás alapján, a településrendezési eszközök 
készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól a 10/2017. (IV. 28.) sz. 
önk. rendelet rendelkezik. Az Önkormányzat a partnerségi egyeztetést az ebben foglaltaknak 
megfelelően végzi. 
 
A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 9. sz. mellékeltben szerepeltetett véleményező szervek 
előzetes véleményét nem kérte meg az önkormányzat, mivel a jelen jogszabályi környezet lehetővé 
teszi az tárgyalásos eljárás lefolytatását és tervezői megítélésünk szerint nincs olyan területi 
befolyásoló tényező, ami az előzetes véleménykérést indokolta volna. A település 2013-2015 évi 
felülvizsgálat és részterületi módosítások során a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete 
alapján megkért adatszolgáltatások rendelkezésre állnak. 
 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 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 
2021. július 1-től hatályos eljárási szabályok  és tartalmi követelményeknek megfelelően módosítja. 
(A partnerségi egyeztetés és partnerségi záró döntés időpontjától függően tervezési ciklusváltás 
miatt a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet eljárási szabályaira térhet át az egyeztetési eljárás.) 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. 
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A MEGBÍZÁS 
 
Gyál Város Önkormányzata 2022 májusában bízta meg a Pest megyei Terület-, Település-, 
Környezet Tervező és Tanácsadó (továbbiakban: PESTTERV) Kft-t a Helyi építési szabályzatának 
(továbbiakban: HÉSz) és a Szabályozási tervi (továbbiakban: SZT) mellékletének a részleges 
módosításával a 5060/2, 0169/16-19, 4363/4, 2587, 2611, 2615, és 2617 hrsz.-ú területre 
vonatkozóan. 
Az 1. számú részterületre készülő szabályozási tervi övezeti módosítás a 5060/2, 0169/16-19 hrsz.-on 
működő telephelyének bővítésére rendelkezésre álló területen az övezeti paraméterének, 
elsődlegesen az (épületmagasság) növelése érdekében készül.  
A 2. számú módosítási terület 4363/4 hrsz.-ú területen belül munkásszállás kialakításának 
lehetőségét biztosító új építési alövezet létrehozása tervezett a Gksz-4b övezet alövezeteként.  
A 3. számú Vt-1 övezetre vonatkozó módosítás (beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi 
arány módosítása, előkert méretének módosítása, épület darabszám elhelyezhetőségének 
módosítása) érdekében készül.  
 
 

INDOKLÁS 
 
Az 1. számú részterületi módosítás: 

A gazdasági funkciójú fejlesztésére tervezett terület, melyek a Kisfaludy utca mentén az 5060/2 hrsz 
számú kialakult telephelyhez kacsolódó jelenlegi Gksz- kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
területfelhasználásba és övezetbe sorolt beépítetlen 0169/18 hrsz.-ú területen található. Az Eisberg 
Hungary Kft-nél 200 fő dolgozik a 3000 négyzetméteres gyáli üzemben, ahol profi osztályozó-, 
mosó-, szárító- és csomagolóberendezésekkel állítják elő a konyhakész csomagolt salátákat. A 
hatályos településrendezési eszközök a terület övezeti besorolásának lehetősége a tervezett 
fejlesztéseket tekintve kevésnek bizonyult, ezért tervezett fejlesztésének biztosítása céljából 
módosítani szeretne építési övezeti paraméterei közül az épületmagasságon.  
Folyamatban van a gyárral szomszédos telkek Hrsz.: 0169/16-19 belterületbe vonása. 
Így a megvásárolni kívánt telkek közül a 0169/18 hrsz-ú telek és saját 5060/2 hrsz-ú telepük 
összevonásával további lehetőség nyílik a gyár bővítésére. A gyár korszerű bővítéséhez 2 szintes 
bővítményt szeretne a fejlesztő építeni. Ehhez szükséges lenne a jelenlegi 6 méteres 
épületmagasságot min. 7,5 m épületmagasságra változtatni. A fejlesztési terület a közlekedési és 
közmű feltételek biztosítottak. 
Vagyis a módosítási igény a településrendezési eszközöket illetően a helyi építési szabályzat és a 
mellékletét képező szabályozási tervlap módosítását igényli, mivel övezetváltás szükséges a 
módosításhoz. 
 
A 2. számú részterületi módosítás: 

A HEKSZ Raktárbázis Kft. jelenlegi telephelyén az igény szerinti munkásszállások elhelyezéseket 
nem tudja biztosítani, ezért kezdeményezte a helyi építési szabályzat területére vonatkozó építési 
szabályozás módosítását, kiegészítését.  
A kért munkásszállás elhelyezésének lehetőségét a hatályos jogszabályi környezet lehetőségeinek 
figyelembevételével a kialakult telephelyen olyan építési alövezet létrehozásával javasolt, ami 
biztosítja a munkásszállás elhelyezését a meglévő irodaépületben és Gyál Önkormányzata számára 
is megfelelő biztosítékot tartalmaz a munkásszállás területi kiterjedésének és férőhelyszámának 
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korlátozására vonatkozóan. Vagyis csökkentett építési paraméterek között biztosítja terv a 115 
férőhelyes munkásszállás kialakítását.  
Az építési övezet szabályozásának módosításával a fejlesztést érintő hrsz-ú telekre és ezen belül a 
meglévő iroda épületre koncentrálódna a munkásszállás rendeltetés kialakítása a további 
emeletráépítés és épületbővítési lehetőség korlátozásával. A HÉSZ fentiek szerinti módosításával a 
munkásszállás létesítésének jogi feltételei már biztosítottá válnak. A fejlesztési terület a közlekedési 
és közmű feltételek biztosítottak. 
A módosítás a településrendezési eszközöket illetően a helyi építési szabályzat és a mellékletét 
képező szabályozási tervlap módosítását igényli. 
 
A gazdasági célú területfejlesztések kialakításánál, fontos szempont a terület környezetbe 
elhelyezkedő épületek zavartalan fennmaradása és a minőségi gazdasági terültfejlesztés biztosítása 
figyelembe véve a terület közlekedési, környezetvédelmi és egyéb védelmi követelményeit. Ezen 
szempontoknak a terület gazdasági célú szabályozásánál és településképbe való illeszkedésénél is 
érvényesülniük kell.  
A képviselő-testület fejlesztési elképzelést a szolgáltatási funkciók bővítése és a gazdaságfejlesztés 
érdekében támogatja. 
 
A 3. számú módosítás: 

A Vt-1 építési övezetre vonatkozik, ami a Nagykőrösi út-Somogyi Béla út találkozásánál található 
jellemzően jelenlegi intézményépületek területe. A tervmódosítás a Vt-1 övezeten belül a 2611 és 
2615 hrsz-ú teleket érintő telekösszevonást kezdeményez. A területen a tervezett épület 
földszintjén szolgáltató (Takarékszövetkezet, üzletek), az emeleti épületrészben lakó funkció 
kialakítását tervezi az Önkormányzat. A tervezés során a tervezett épület kedvező kialakítása 
érdekében az övezeti előírások kis mértékű módosítása szükséges. 
Mivel a városban nincs máshol Vt-1 övezet, ezért szabályozási terv módosítására és új építési övezet 
bevezetésére nincs szükség. A módosítási a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány 
módosítását, előkert méretének módosítását, valamint az épület darabszám elhelyezhetőségének 
módosítását igényli. 
 

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 
125/2019.(VI.27.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M3) -
egységes szerkezetben 
37/2020.(II.27.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M4) -
egységes szerkezetben 
72/2022.(III.30.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M5) -
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 
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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 
14/2021.(VI.25.) Önk. rendelete Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról 
5/2022.(III.31.) Önk. rendelete Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról 
 

A HÉSZ rajzi módosuló mellékletei: 
Rajzjel Rajz megnevezése Méretarány 

SZT Szabályozási terv; szelvényszám: 11, 12 (2 db A3)  M= 1:4.000 
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TERVEZÉSI FELADAT 
 
A módosítás a lent felsorolt, elsősorban Költségviselők által kezdeményezett és Önkormányzat által 
meghatározott, alábbi pontokba foglalt tématerületekre terjed ki, annak alátámasztására irányuló 
rövid helyzetfeltáró leírás is a módosítással érintett területekre (és tématerületekre) készül a 
szükséges szakági alátámasztó munkarészekkel. 
 

Tervezési cél SZT terület 
1. 
Az Eisberg gyárépület korszerű bővítéséhez 2 
szintes bővítményt szeretne építeni a jelenlegi 
0169/18 hrsz-on. 
Ehhez szükséges lenne a jelenlegi átlagos 6m 
építési magasságot min. 7,5 m átlagos 
épületmagasságra változtatni. Ezért szükséges 
új építési övezet vagy a meglévő Gksz-5 építési 
övezet alkalmazása a telephelyen. 
A tervmódosítás HÉSZ rendelet és a mellékletét 
képező SZT -11 tervlapszelvényre terjed ki. 

  
2.  
A fejlesztési cél a jelenlegi Gksz-4/b építési 
övezet területén, ezen belül a 4363/4 hrsz-ú 
telken lévő irodaépületben munkásszálló 
rendeltetés lehetőségének biztosítása a helyi 
építési szabályzat módosítása keretében. 
Távlati cél, hogy kizárólag a bérlők 
alkalmazottainak elhelyezését szeretné 
megoldani a HEKSZ Raktárbázis Kft. a meglévő 
irodaépületben. A földszint+3 emeletes épület 
teljes területe munkásszállóként üzemelne 
emeletráépítés nélkül, amely épületben 
maximum 115 férőhely biztosítása tervezett. 
A tervmódosítás HÉSZ rendelet és a mellékletét 
képező SZT -12 tervlapszelvényre terjed ki.  
3. 
A tervmódosítás a Vt-1 övezeten belül a 2611 és 
2615 hrsz-ú teleket érintő telekösszevonást 
tervez, mely területen szolgáltató és lakó 
funkciót megengedő épület kialakítását tervezi. 
A tervezés során a tervezett épület kedvező 
kialakítása érdekében az övezeti előírások kis 
mértékű módosítása szükséges. Szabályozási 
terv módosítását nem igényli a tervezett 
módosítás. 
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A tervezési területek lehatárolását, városon belüli elhelyezkedését az 1 ábra (áttekintő térkép) 
mutatja be. Az egyes részterületi változásokat az SZT módosítás a 1:4000 léptékben mutatjuk be és 
dokumentáljuk, az érintett SZT-11-es és SZT-12-es szelvényen. Településtervi módosítás a település 
egyéb területeit nem érinti, a fent leírt SZT módosítással érintett területén kívüli településrészekre a 
jelenleg érvényes településrendezési terv hatályos.  
A módosítás az alábbi feladatokra és munkarészekre nem terjed ki: 
- Magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése a HÉSZ-be és egységes szerkezetű HÉSZ 

készítése 
ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP 

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

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

 

Településközpont vegyes területek: 
Az országos szabályozás szerint ez a területfelhasználási kategória elsősorban a településszerkezet 
központi vagy alközponti funkciójának ellátása érdekében - a település működését biztosító, a 
lakórendeltetést nem zavaró, jellemzően vegyes rendeltetésű épületek 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 kijelölése nem indokolt a tervmódosítás keretében. i 
A cél, hogy Gyálon a lakóterületek és az ott élőket kiszolgáló városi intézményrendszer és 
szolgáltatások magas szintet érjenek el. 
A tervmódosítás keretében a Vt-1 övezet építési előírásainak módosítása történik, melynek 
részleteit a 1.2. fejezet tartalmazza. 

 

Gazdasági területek: 
A település területén meglévő, jelenleg működő gazdasági funkciójú területek a területükön folyó 
gazdasági tevékenység jellegétől függően a településszerkezeti tervben kereskedelmi-szolgáltató 
területként és ipari gazdasági területként kerültek besorolásra. 
A helyi munkahelyteremtés fokozása érdekében a korábban igénybe vett gazdasági területek 
rehabilitációja és fejlesztése a cél. A gazdasági területek fejlesztésénél a településszerkezeti és 
szabályozási terv a települési adottságokat és a település fejlesztési elképzeléseit egyaránt 
figyelembe veszi. 
A tervmódosítás keretében új (szabályozási tervben realizált) kereskedelmi-szolgáltató (Gksz) 
övezet szabályozására van szükség, mivel a hatályos HÉSZ rendelet az igényelt övezeti 
paramétereket tartalmazó előírást jelenleg nem tartalmaz. A terv részleteit a 1.2. fejezet 
tartalmazza. 

 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

Gazdasági területek: 

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

 

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

1.2.1. A szabályozási változások bemutatása 
 
 

s.sz Érintett 
területek/cél 

Hrsz. Terület/. 
ha 

Hatályos 
területfelhasználási 
besorolás 

Tervezett 
területfelhasználási 
besorolás 

Hatályos övezeti 
besorolás 

Tervezett 
övezeti 
besorolás 

1. gazdasági 
telephely 

övezeti 
előírásainak 
módosítása 

/másik meglévő 
építési övezet 

alkalmazásával 

5060/2, 
0169/18 

hrsz. 
~2,15 ha 

(Gksz,) 
Kereskedelmi-

szolgáltató, 
gazdasági terület 

nem módosul 

(Gksz-13) 
Kereskedelmi-

szolgáltató, 
gazdasági övezet 

(Gksz-5) 
Kereskedelmi-

szolgáltató, 
gazdasági 

övezet 

2. gazdasági 
telephelyen 

belül 
munkásszállás 
kialakításának 

lehetősége  
/új építési övezet 
alkalmazásával 

4363/4 
hrsz. 

0,95 ha 

(Gksz,) 
Kereskedelmi-

szolgáltató, 
gazdasági terület 

nem módosul 

(Gksz-4/b) 
Kereskedelmi-

szolgáltató, 
gazdasági övezet 

(Gksz-4/c) 
Kereskedelmi-

szolgáltató, 
gazdasági 

övezet 

3. Vt-1 építési 
övezet övezeti 

előírásainak 
módosítása 

2587, 
2611, 

2615, és 
2617 

1,5 ha 
Vt 

Településközpont 
vegyes terület 

nem módosul 
Vt-1 

Településközpont 
vegyes övezet 

nem módosul 

 
 

1-es számú módosítással érintett terület: 
 

A terület adottságai, fejlesztési igénye: 
A fejlesztési terület a Kisfaludy utca, Fácános dűlő, Móricz Zs. utca által határolt tömbben, jelenlegi 
beépítetlen területen található. A terület fejlesztője és tulajdonosa az Eisberg Hungary Kft., ahol 
csarnok épületekben 3000 négyzetméteren, 200 munkatárs közreműködésével, profi osztályozó-, 
mosó-, szárító- és csomagoló berendezések segítségével állítja elő friss, ropogós termékeit. A 
Eisberg Hungary Kft. jelenlegi gyáli telephelye a fejlesztési területtel szomszédos 5060/2 hrsz. 
területen található, de az üzemi tevékenységük fejlesztése érdekébe bővíti telephelyét. A 
szomszédos 0169/18 hrsz-on az építési szándék 1 db. üzemi épület mely, raktár és mosóépületként 
funkcionál majd mintegy 700 m2-en 2 szintes bővítményt szeretne a fejlesztő építeni. Ehhez 
szükséges lenne a jelenlegi 6 méteres épületmagasságot min. 7,5 m épületmagasságra változtatni. 
A bővítési 0169/18 hrsz.-on található terület mintegy 2,15 ha nagyságú, mely területből a fejlesztő 
közút céljára leadja a szükséges területrészt a Benedek Elek utca és Fácános dűlő közterületi 
összekötése céljából.( 0169/17, 0169/19 hrsz területeket) 
 
A terület közműellátása: 
A területen áthalad a nagynyomású gázvezeték 23 m-es védőtávolsággal ezért az építési hely 
kialakítására jelentős korlátozó tényezőt jelent. A vezeték nem kerül kiváltásra. 
5060/2 hrsz telephely kapacitás adatai: 
Villamosenergia kapacitás: 800 kW, melynek bővítése tervezett 1500 kW-ra. 
Vízfogasztás: 300-350 m3/nap. Ennek nagy része (kb. 280-330 m3/nap) saját fúrt kútból, kisebb része 
(kb. 20 m3) városi vízhálózatról jön a telephelyre. 
Szennyvízelvezetés kiépült: teljes egészében kommunális hálózatba megy. 
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Gáz: 2 mérőn át, 2 szolgáltatótól vételezi a telephely, összesen kb. 10m3/h mennyiséget. 
Hulladék: Jellemzően növényi és papír hulladékok. Előbbi komposztálásra és állati eledelnek, utóbbi 
szelektíven gyűjtve történik. 
 

Kivonat a földmérési alaptérképből 

 
 
 
A tervezés során figyelembe kell venni: 
- A Terület jól megközelíthető a több útcáról, de legjelentősebb közterületi kapcsolata 

Kisfaludy út. A Kisfaludy utca a szabályozási terven ábrázolt 22 méteres szabályozási 
szélességű, mely a telephelyet megfelelően kiszolgálja.  

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

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

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

meghatározásánál figyelembe veendő a gázvezeték védőtávolsága, a településképvédelem és 
a szomszédos gazdasági területek érdekei. 

- Mivel új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért biológiai aktivitásérték pótlása 
nem szükséges. 
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- A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé teszi, a 
település területfelhasználási - területi mérlegét nem befolyásolja, a területrendezési tervekkel 
való összhang igazolása nem szükséges. 

- A tervezett telekállapotnak megfelelően a szabályozási terv módosítása megtörténik. 
- A terület egyéb más Országos Területrendezési Tervi, vagy Budapesti Agglomeráció 

Területrendezési Tervi övezetek közül az országos vízminőség-védelmi terület és az ásványi 
nyersanyagvagyon övezete által közvetve érintett.  

 
googlemaps felvétel 

 

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

 

 

 

 
A tervmódosítással összefüggő HÉSZ előírások az alábbi beavatkozásokat igénylik:  
A Hész módosítása a mellékletét képező SZT-11 jelű tervlapot érinti. 
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Kivonat a módosított szabályozási tervből 

 
 
 

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

 
A Hatályos HÉSZ 0169/18 és 5060/2 hrsz. területre vonatkozó övezeti előírása: 
(1) A Gksz-13 jelű építési övezet előírásai: 

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

 
A HÉSZ és SZT módosítás után 0169/18 és 5060/2 hrsz területre vonatkozó övezeti előírása az 
alábbi már HÉSz-ben szereplő építési övezet alkalmazásával: 

 
54. § (1) A Gksz-5 jelű építési övezet előírásai 
a.) Beépítési mód         szabadon álló 
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b.) Az építési telek legkisebb területe (m2)       2000 
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 (%)   20 
h.) Szintterületi mutató         1,5 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m):      4,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m):      7,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m):      5,0 
l.) A Közműellátás mértéke:         teljes 
 

Fejlesztési terület Gksz-13 
övezet 

Tervezett meglévő 
 Gksz-5 övezet 

telek beépítési módja szabadon álló szabadon álló 
építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek 

mérete 
2500 2000 

beépítettség legnagyobb mértéke 45 45 

a szintterületi mutató -- 1,5 
a zöldfelületi arány minimuma 25 20 
a legnagyobb épületmagasság 6,0 8,0 

közműellátás mértéke: teljes teljes 
 

2-es számú módosítással érintett terület: 
 
A Gksz-4/b építési övezet fejlesztési terület Gyál belterületének D-i részén, jelenlegi kereskedelmi 
szolgáltató gazdasági besorolású területen található a 7702, 4363/1, 4363/2, 4363/4 hrsz-ú telkeket 
érintően. A HEKSZ Raktárbázis Kft. tulajdona ezek közül a 4363/4 hrsz-ú telek. 
 
A 4363/4 hrsz-ú terület GYÁL belterületének déli részén a Heltai Jenő utca végén található jelenleg 
elsősorban néhány raktár, valamint iroda és műhely épülettel beépített ingatlan, mely közterületi 
kapcsolatát a Heltai Jenő utca biztosítja és melyet Gksz jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 
területfelhasználásba és övezetbe sorolt a város hatályos településrendezési terve.  
HEKSZ Raktárbázis Kft. Gyáli telephelyén a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági 
tevékenységi célú övezeten belül munkásszálló rendeltetés kialakítását tervezi a meglévő 
irodaépületében. 
 
A területet szomszédságában szintén gazdasági funkciójú telephelyek és üzemi épületek 
helyezkednek el. A terület közmű ellátottságát tekintve teljes körűnek tekinthető. (Vízellátás, gáz 
ellátás, elektromos ellátás, szennyvízelvezetés, hírközlés). A kiépült infrastruktúra ellátás a Heltai 
Jenő utca irányából rendelkezésre áll.  
 
A hatályos Hész szabályait figyelembe véve a fejlesztési terület Gksz-4/b építési övezet előírásai 
szerint építhető be. Az építési övezet területén az építési előírások nem teszik lehetővé a 
telephelyen belüli munkásszálló rendeltetés elhelyezését, azonban a 2021 évi OTÉK módosítás 
bevezette a munkásszálló fogalmát és Gksz (gazdasági) építési övezeten belüli elhelyezésének 
lehetőségét.  
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A HEKSZ Raktárbázis Kft. gazdasági terület övezeti módosítása nem generál új közterületi 
kapcsolatot, vagy új közműbekötéseket. Mivel a terület nem minősül új beépítésre szánt területnek, 
ezért zöldfelületi kompenzáció nem szükséges. 
A tervezett területi hasznosítás és övezeti előírások és a Szabályozási terv módosításával a kívánt 
munkásszálló rendeltetés megvalósíthatóvá válik.  
 
Közlekedési adottságok: 
 
A 4363/4 hrsz -ú terület közúti kapcsolatát a kiépített Heltai Jenő utca biztosítja. Útkategória: 
B.VI.d.B. 
A tervezett 115 férőhelyes munkásszálló a területen belül dolgozó munkások szállását biztosítja, 
ezért többletforgalom nem várható. 
Mivel a tervezési terület fejlesztési igénye a Heltai Jenő utca forgalmát érinti, mely a város 
forgalmának egészére nem hathat ki, ezért közlekedési szempontból a tervmódosítási kérelem 
támogatható. 
 
Közművesítési adottságok: 
 
A terület területi közterületi kapcsolatát biztosító Heltai Jenő utca területén az összközmű 
rendelkezésre áll. A Heltai Jenő utcában a vízelvezetés, gázellátás és villamosenergia ellátás, 
szennyvízelvezetés biztosított az E-Közmű adatai alapján.  
A 4363/4 hrsz -ú terület vízellátását saját vízbázis biztosítja. Gázellátás a Gyáli patak irányából 
biztosított. Az elektromos ellátás és szennyvízelvezetés a Heltai Jenő utcán keresztül megoldott. 
A tervezett HÉSZ módosítással a közműhálózat többletterhelése nem várható, mivel a jelenlegi 
irodaépület kiszolgálta a helyi dolgozókat öltöző stb. formájában. 
Az irodaépület tehát „üzemviteli épületként” került feltüntetésre. Az egész telep összes 
dolgozójának (min. 80-100 fő) szociális elhelyezését (öltözők/fürdők) biztosította az épület. A 
tervezett kialakítás várhatóan további közműfejlesztést nem is igényel. 
A vizsgált terület rendeltetés kiegészítését követően, továbbra is teljes közműellátás ír elő a helyi 
építési szabályzat.  

Kivonat az E-közmű nyilvántartásából 
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Örökségvédelmi vagy környezeti érték sérülésének lehetőségei  
Az érintett 4363/4 hrsz-ú területen helyi védelemre javasolt épület nem található. A területen védett 
épület, építmény, régészeti terület, valamint védett, illetve védelemre érdemes természetes vagy 
természetközeli növényzet, élőhely (lágyszárú és fás növényzet, illetve ezek társulása) nem 
található. 
Tehát az örökségvédelmi és környezeti értékek sérülésének veszélye nem áll fenn. 
 
Táj és természetvédelmi szempontok: 
Mivel a tervezett módosítás új beépítésre szánt területet nem jelöl ki, ezért nem teszi szükségessé a 
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti biológiai aktivitásérték kompenzációt.  
A terület a magasabbrendű rendezési tervek (MATrT, BATrT) táj- és természetvédelmi övezetei által 
nem érintett.  
 
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből Kivonat a hatályos szabályozási tervből 

  
 
A tervmódosítással összefüggő HÉSZ előírások az alábbi beavatkozásokat igénylik:  
A Hész módosítása a mellékletét képező SZT-12 jelű tervlapot érinti. 
 

A hatályos szabályozási terv gazdasági területeire vonatkozó előírások 
 
33.A gazdasági területek (Gksz) építési övezeteinek általános előírásai 
„48. §(1) Nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységet szolgáló építmények elhelyezésére 
szolgál. 
(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 
a.) raktározás 
b.) kereskedelmi szolgáltató 
c.) nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú 
d.) igazgatási, egyéb iroda, 
e.) parkolóház, kereskedelmi célú, közforgalmú üzemanyagtöltő (csak részletes szabályozási terv 
alapján), 
f.) sport, egyéb közösségi szórakoztató épület (lakóterülettől min. 200 m távolságra), 
g.) gazdasági tevékenységi célú épületen belül, a tulajdonos, a használó, illetve a személyzet számára 
szolgáló lakás (legfeljebb egy lakás), 
h.) közműépítmény 
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(3) A Gksz építési övezetekben az alábbi melléképítmények helyezhetők el, kivéve, ha az egyes építési 
övezetek részletes előírásai másként határozzák meg: 
a.) közmű-becsatlakozási műtárgy, 
b.) közműpótló műtárgy, 
c.) hulladéktartály-tároló, 
d.) önálló - épülettől különálló - kirakatszekrény, 
e.) kerti építmény, 
f.) folyadék- és gáztároló, 
g.) antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 
h.) Legfeljebb 20 m2 beépített alapterületű egyszintes portaépület. 
(4) Az újonnan gazdasági övezetté váló területeken építési övezetben az elő, oldal és hátsókert 
legkisebb mélységét a magasabb rendű jogszabályok vonatkozó előírásai szerint kell kialakítani, kivéve 
ahol ezt az övezeti előírás és a szabályozási terv másképp határozza meg. 
(5) Ha a gazdasági terület lakó, különleges vagy vegyes területtel határos, akkor a szomszédos lakó, 
különleges - vagy területek felé, a gazdasági övezetbe tartozó építési telek területén, a telekhatárok 
mentén, összefüggő, többszintes védő zöldsávot kell kialakítani, melynek minimális szélessége 5 m, 
kivéve, ha a szabályozási terv másként rendelkezik. 
(6) Az övezet telkein csak az ott folytatott tevékenységhez kötődő hirdetőtábla helyezhető el. 
(7) Az övezetben technológiai okokból szükséges építmények építése céljára, az övezetben megadott 
épületmagasságtól el lehet térni az alábbiak szerint: 
a.) antenna, víztorony, esetén: 40,0 m. 
b.) kémény, világító berendezés, anyagtároló siló, hirdetőoszlop: 20,0 m.” 
 

Hatályos Övezeti előírások (Gksz-4/b) 
„53.§ 
(1) A Gksz-4/b jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 9500 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 50 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 50 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 20 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
h.) Szintterületi mutató 1,5 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 10,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 10,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes” 

 
Megállapítható, hogy a jelenleg hatályos kereskedelmi szolgáltató övezeti előírások a tervezett 
munkásszálló rendeltetés elhelyezését nem biztosítják.  
A területrészre meghatározható új övezet: (nem igényel telekmegosztást) 
Új övezet területe: 11000 m2 
„53/A.§ 
(1) A Gksz-4/c jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 9500 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 25 
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d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 25 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 12 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
h.) Szintterületi mutató 1,5 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 10,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 10,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes” 

(2) „Az építési övezet területén -a rendelet 48. § (2) bekezdésben felsorolt rendeltetéseken kívül 1 db 
önálló rendeltetési egységként munkásszállás is elhelyezhető. „ 

 
Új Gksz-4/c építési övezet javaslat területe 

 
 
Tervezői megállapítások: 

- Megállapítható, hogy településrendezési szempontból javasolt új építési övezet bevezetését 
a HÉSZ Gksz-4/c építési övezetének szabályozási előírásai kiegészítésével a munkásszállás 
kialakítása érdekében, továbbá az épületmagasság és beépíthetőség korlátozásának 
előírásával. 

- Telekmegosztást nem tart szükségesnek az alövezet létrehozásával párhuzamosan.  
- A javaslat biztosítja az önkormányzati érdekeket is, azzal, hogy jelentősen szűkíti a 

munkásszállás elhelyezhetőségének területét és az épületmagasság és beépíthetőség 
korlátozásával az emeletráépítési lehetőségét csökkenti. Valamint 1 db épületre korlátozza 
a munkásszállás rendeltetést a területen, mellyel a korlátozott férőhelyszám indirekt módon 
biztosíthatóvá válik. 
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- Mivel a tervezési terület Heltai Jenő utca forgalmát érinti, mely a város forgalmának 
egészére nem hathat ki, ezért közlekedési szempontból a tervmódosítási kérelem 
támogatható. 

- A terület közterületi kapcsolatát biztosító Heltai Jenő utca teljesen közművesített. A 4363/4 
hrsz -ú terület vízellátását saját vízbázis biztosítja. Gázellátás a Gyáli patak irányából 
biztosított. Az elektromos ellátás és szennyvízelvezetés a Heltai Jenő utcán keresztül 
megoldott. A tervezett HÉSZ módosítással a közműhálózat többletterhelése nem várható.  
A tervmódosításra vonatkozó kérelem közműellátás szempontból is támogatható.  

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

- 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, ezért nem teszi 
szükségessé a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti biológiai aktivitásérték 
kompenzációt.  

 

3-as számú módosítással érintett terület: 
 

A terület adottságai, fejlesztési igénye: 
A Vt-1 építési övezetre vonatkozik, ami a Nagykőrösi út-Somogyi Béla út találkozásánál található 
jellemzően jelenlegi intézményépületek területe. A tervmódosítás a Vt-1 övezeten belül a 2611 és 
2615 hrsz-ú teleket érintő telekösszevonást kezdeményez. A területen a tervezett épület 
földszintjén szolgáltató (Takarékszövetkezet, üzletek), az emeleti épületrészben lakó funkció 
kialakítását tervezi az Önkormányzat. A tervezés során a tervezett épület kedvező kialakítása 
érdekében az övezeti előírások kis mértékű módosítása szükséges. 
Mivel a városban nincs máshol Vt-1 övezet, ezért szabályozási terv módosítására és új építési övezet 
bevezetésére nincs szükség. A módosítási a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány 
módosítását, előkert méretének módosítását, valamint az épület darabszám elhelyezhetőségének 
módosítását igényli. A tervezési terület közlekedési és közműkapcsolatai biztosítottak, kiépültek. 

Kivonat a földmérési alaptérképből 
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A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT KERESKEDELMI-SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET: 

 
A Hatályos HÉSZ Vt építési övezetekre vonatkozó előírása: 
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. 
 
A Hatályos HÉSZ Vt-1 övezetre vonatkozó előírása: 

38. § (1) A Vt-1 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód:  szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2):  kialakult 
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):  10 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%):  30 
h.) Szintterületi mutató:  2,4 



 

 22 

22 Gyál Város Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének részleges módosítása – Alátámasztó javaslat 

i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m):  6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m):  6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m):  5,0 
l.) A Közműellátás mértéke:  teljes 

 
A HÉSZ és SZT módosítás utánVt-1 övezet területére vonatkozó övezeti előírása az alábbiak 
szerint módosul: 

 
38. § (1) A Vt-1 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód:  szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2):  kialakult 
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):  10 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%):  20 
h.) Szintterületi mutató:  2,4 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m):  6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m):  6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): kialakult 
l.) A Közműellátás mértéke:  teljes 
(2) A 37.§ (5) bekezdés előírásától eltérően az építési övezet területén a telkenként 
elhelyezhető épületek szám nincs korlátozva.   
 

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

Tervezési szempontok, településfejlesztési koncepcióval nincs összefüggésben. 
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2. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG 
BEMUTATÁSA 

(a településrendezési javaslatok összhangja a hatályos településszerkezeti tervben rögzített 
elhatározásokkal, területek aktiválása, ütemezése) 
A 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 9.§ (6) bekezdés alapján a jelen 2. fejezet összevonásra kerül 
az 1.2.1. sz. fejezettel. 
 
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 területek a települési térségbe 
tartoznak.  
Az MATrT 11. § d) pontja alapján: 
„a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető” 
A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé, 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. 
Az előírásnak a 5060/2, 0169/16-19, 4363/4, 2587, 2611, 2615, és 2617 hrsz-ú ingatlanokon tervezett 
módosítás megfelel. 
 

IGAZOLÁS - ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETI KATEGÓRIÁK-ÖSSZEFOGLALÓ 
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 nem 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 nem 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. 
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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. 

Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Gyál módosítási területeit az MATrT és BATrT 
szerint az ásványi nyersanyagvagyon övezete által közvetve érintett. A Vízminőségvédelmi terület 
övezete a település teljes közigazgatási területét érinti. 
 
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 terület 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. 
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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 módosítási elem nem érintett a logisztikai fejlesztések támogatott 
célterületének övezete által. 
Fentiek alapján tehát a módosítási területek övezeti érintettsége Magyarország és egyes 
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény előírásaival nem 
ellentétes. 
 

VI. Nyilatkozat 
A Gyál Településrendezési tervhez szükséges területrendezési tervelőzményeknek való 
megfeleltetést a területrendezési tervelőzmények fejezetét készítő tervező nyilatkozik, hogy a 
módosítások megfelelnek a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
szóló 2018. évi CXXXIX törvény előírásoknak. 

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

Budapest, 2022. május 23. 
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3. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
(a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok összefüggései, a szabályozás alapelve, a 
változtatási szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek összefoglalása) 
A szabályozás célja a dinamikusan változó Városi igények lekövetése és építésjogi megalapozása a 
2021. július 15-től hatályba lépett építésügyi jogszabályi környezetnek megfeleltetve. A szabályozás 
eszköze a fentieknek megfelelően módosított helyi építési szabályzat, valamint ennek 
szabályozási tervi melléklete. 
A szabályozási típusú módosítások különleges koncepcionális megalapozást nem igényeltek, mivel 
az eljárásban két részterület beépítésre szánt területi kategórián belüli szabályozási pontosítása 
merült fel igényként. 
A tervmódosítási szándék igényelte a szabályzat és szabályozási tervi mellékletének módosítását, 
ezek az alábbiak: 
 

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

módosítási 
terület 

sorszám 

terület 
(ha) 

helyrajzi 
szám 

(hrsz.) 

SZT 
övezet módosítás 

HATÁLYOS TERVEZETT 

1. ~2,15 ha 0169/18 hrsz. 
(Gksz-13) 

Kereskedelmi-szolgáltató, gazdasági 
övezet 

(Gksz-5) 
Kereskedelmi-szolgáltató, gazdasági 

övezet 

2. 0,95 ha 4363/4 
(Gksz-4/b) 

Kereskedelmi-szolgáltató, gazdasági 
övezet 

(Gksz-4/c) 
Kereskedelmi-szolgáltató, gazdasági 

övezet 

3. 1,5 ha 
2587, 2611, 

2615, és 2617 
Vt-1 

Településközpont vegyes övezet 
nem módosul 

 
A szabályozási terv módosítása az SZT-11 és SZT-12 jelű szabályozási tervlapokat érinti. 
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1. számú melléklet: FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 
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2 SZÁMÚ MELLÉKLET: Önk. határozat a településrendezési eszköz 
módosításáról 
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3 SZÁMÚ MELLÉKLET: Kérelem a tárgyalásos eljárás lefolytatására és 
nyilatkozat a partnerségi egyeztetés lezárásáról 
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