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1.

A MÓDOSÍTÁS CÉLJA

Pusztazámor község Helyi Építési Szabályzatában az Mk-t-3 jelű tanya(farm)gazdasági mezőgazdasági
övezetre vonatkozó szabályoknak és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) mezőgazdasági területre vonatkozó
rendelkezéseinek a harmonizációja szállásjellegű rendeltetésű épület létesíthetősége érdekében.
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 35/2022. (VI.13.) számú határozatában
döntött arról, hogy módosítja a Helyi Építési Szabályzatát.
Jelen dokumentáció magába foglalja a jóváhagyandó munkarészt, és a
szintnek megfelelően a szükséges megalapozó vizsgálatokat, alátámasztó javaslatokat.

tervezési

E módosítás során a Településszerkezeti és a Szabályozási terv nem kerül módosításra.
A módosítás konkrét célja az, hogy Pusztazámor község hatályos Helyi Építési Szabályzatába bekerüljön
az Mk-t-3 jelű tanya(farm)gazdasági mezőgazdasági övezetben elhelyezhető rendeltetésekre
vonatkozó szabályok közé a szállásjellegű rendeltetésű épület létesíthetősége.

2.

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSA

A Helyi Építési Szabályzatnak a 2022. június 13.-án megindított eljárás keretében történő módosítása
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet (továbbiakban Településrendezési kódex) erre vonatkozó hatályos rendelkezései
szerinti tárgyalásos eljárási rend szerint lehetséges. A Településrendezési kódexnek az eljárás
megindításakor hatályos 42. §-a szerint a településrendezési eszköz módosítása tárgyalásos eljárás
szerint történik, amennyiben kiemelt fejlesztési területté nyilvánított településrészre vonatkozó
szabályok megváltoztatását célozza.

3.

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településrendezési kódex 29/A. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos
partnerségi egyeztetés szabályairól meghozta a 8/2017. (VI.28.) önkormányzati rendeletét. Az
Önkormányzat a partnerségi egyeztetést az ebben foglaltaknak megfelelően végzi.

4.

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ

A módosítással a település Helyi Építési Szabályzatáról szóló, a 9/2021. (XII.17.) önkormányzati
rendelettel módosított 3/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet érintett. Jelen módosítás lényegében
csak az Mk-t-3 övezetre vonatkozó szabályok közé illesztené be, hogy a hatályos rendelkezések szerinti
épületeken túl szállásjellegű rendeltetésű épület is kialakítható, építhető az övezetbe tartozó
földrészleteken.

5.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT

A képviselő-testület a 20/2021. (VII.6.) sz. határozatában a Pusztazámor közigazgatási területén fekvő
040/2-es hrsz.-ú külterületi földrészletet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította első sorban őshonos
állatfajták kis egyedszámú tartását szolgáló minta mikro farmgazdaság létrehozása céljára. A tervezési
és egyeztetési folyamat végig is futott és tavaly decemberben a 9/2021. (XII.17.) rendelet elfogadásával
hatályba lépett a módosítás. Ezt követően az érintett ingatlanra építési engedélyezési terv készült,
melynek módosítása vált szükségessé. Itt merült fel a HÉSZ és az OTÉK teljes összhangjának hiánya.
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A HÉSZ ebben az övezetben lehetővé tette lakófunkciót kiszolgáló épület építését, de voltak olyan
helyiségek (pl. nagyobb vendégség részére kialakítandó lakrész), amely ezen túlterjeszkedett. Bár az
OTÉK lehetővé teszi ezeknek a helyiségeknek a kialakítását az épületen belül, de a HÉSZ-ben ez nem
lett konkrétan megnevezve, így erre nem adható építési engedély.
Az eredeti cél az volt, hogy a 040/2 hrsz. alatti területen egy minta mikro farmgazdaság jöhessen létre.
Az önkormányzat álláspontja szerint ennek része olyan üzleti célú épületrész, amely a gazdaság
működését, irányítását, az azt működtető üzleti tevékenységet, a mintagazdaság nyilvánosság számára
történő bemutatását szolgálja lakó- és szállásfunkcióval kiegészítve. Ebbe bele kell tartozzon pl. egy
előadóterem, egy társalgó, szállásfunkció is. Ezért a terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását a
képviselő-testület a 35/2022.(VI.13.) sz. határozatával megerősítette és a HÉSZ kiegészítését határozta
el.
A telek jelenleg is tanya(farm)gazdasági mezőgazdasági övezetbe van sorolva és így azon már most is
elhelyezhetők a növénytermesztés, az állattartás, az állattenyésztés és a halgazdálkodás, továbbá az
ezekkel kapcsolatos termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló épületek, valamint a
mezőgazdasággal összefüggő lakóépület is. De az övezetre vonatkozó szabály kiegészítése szükséges
ahhoz, hogy ezeken felül szállásjellegű rendeltetésű önálló épület is elhelyezhetővé váljon, illetve ilyen
épületrész is kialakítható legyen.
Az övezetre vonatkozó egyéb előírások és a telek maximális beépíthetősége (3%) változatlan marad.
Tehát nem változik a fő funkció, a mezőgazdasági jelleg, nem változna a beépítés intenzitása.
A változtatás az eredeti cél hiánytalan megvalósítását szolgálja.

6.

AZ OTÉK EGYES ELŐÍRÁSOKTÓL VALÓ ELTÉRÉS IGÉNYE

Pusztazámor község a 3/2020. (IX.25.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá Helyi Építési
Szabályzatát. A HÉSZ az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.
20.) Korm. rendelet (OTÉK) 2021.IV.22. - 2021.VII.15. közötti időszakban érvényben lévő állapotával
együtt alkalmazandó. E jogszabály 29. § (1) bekezdése szerint „A mezőgazdasági területen a
növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a
saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmények helyezhetők el.”
Mivel e felsorolásban nem szerepel a jelen módosítás során javasolt szállás jellegű rendeltetés
megvalósításának lehetősége, az Önkormányzat élni kíván az OTÉK egyes előírásoktól való eltérés
lehetőségével.
Az OTÉK „AZ EGYES ELŐÍRÁSOKTÓL VALÓ ELTÉRÉS FELTÉTELEI” című fejezetében az alábbiak szerint
szabályozza az „OTÉK alóli felmentés” lehetőségét:
„111. § (2) A II-III. fejezetben meghatározott követelményeknél megengedőbb követelményeket a
településrendezési eszköz akkor állapíthat meg, ha
a) azt különleges településrendezési okok vagy a kialakult helyzet indokolja, továbbá
b) közérdeket nem sért, valamint
c) a 31. § (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek.”
A hivatkozott 31. § (1) bekezdése pedig így szól: „Az építményeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy
azok együttesen feleljenek meg a településrendezési, településképi, illeszkedési, a környezet-, a táj-,
természet- és a műemlékvédelemi, továbbá a rendeltetési, az egészség-, a tűz-, a köz- és más
biztonsági, az akadálymentességi követelményeknek, valamint a geológiai, éghajlati, illetőleg a terep,
a talaj és a talajvíz fizikai, kémiai, hidrológiai adottságainak, illetőleg azokat ne befolyásolják károsan.”
A ma hatályban lévő OTÉK 29. § (2) bekezdése kiegészíti a korábbi OTÉK mezőgazdasági területen
elhelyezhető rendeltetéseinek felsorolását az alábbiak szerint: „A mezőgazdasági területeken
elhelyezhető épület az (1) bekezdésben foglaltakon kívül:
a) mezőgazdasággal összefüggő lakó- vagy szállásjellegű,
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b) hitéleti
rendeltetést is tartalmazhat.
A fentiek figyelembevételével a terület tulajdonosának kérelmére az Önkormányzat módosítani
kívánja a HÉSZ 39. §-át, és a mezőgazdasági területek egyetlen övezetében, az Mk-t-3 jelű
tanya(farm)gazdasági mezőgazdasági övezetben lehetővé kívánja tenni szállás jellegű rendeltetés
elhelyezhetőségét.
A 111. § (2) bekezdés a) pontjában említett különleges településrendezési ok az eredeti tervben
ismertetett tulajdonosi szándék, mely szerint a 040/2-es hrsz.-ú területen a megengedett 3%-os
beépíthetőség betartásával a tulajdonos a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai
értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról szóló 32/2004. (IV.19.)
OGY határozatban szereplő állatfajokat szeretne tartani egy mindenki számára példát mutató,
állattenyésztési hagyományokat őrző farmgazdaság létrehozásával. Az előzetes tervek szerint
kialakításra kerülő mikro farmgazdaságban a teljes földrészlet kiterjedéséhez képest kis alapterületű
épületek megvalósításával a területen őshonos magyar állatfajták tartása és legeltetése tervezett, ami
kedvezően kiegészíti a kialakult táji jelleget. A terület alkalmas a törzsállományból ide kerülő 5 db.
lipicai ló, a Mezőhegyesi ménesből származó 2 db. nóniusz, a 4 db. húshasznú magyartarka
szarvasmarha és a kb. 10 db. juh jogszabályoknak megfelelő elhelyezésére, és a hagyományos
állattartás bemutatására, ami viszont szükségessé teszi, hogy a farmgazdaság működése iránt
érdeklődő vendégek akár több napot is eltölthessenek a területen. Ehhez szükséges az Mk-t-3 jelű
tanya(farm)gazdasági mezőgazdasági övezetben megengedni a szállás jellegű rendeltetés kialakítását
a ma érvényben lévő OTÉK előírásaihoz hasonlóan.
További feltétel az eltérés engedélyezéséhez az, hogy a tervezett létesítmény és tevékenység nem sért
közérdeket. Mivel a mikro farmgazdaságban a nagyközönség számára bemutatható hagyományos
állattartási technológiák és őshonos magyar állatfajták kerülnek bemutatásra, a telep létrehozása
közérdek.
Az OTÉK 111. § (2) bekezdésének c) pontja alapján igazolni kell, hogy az OTÉK 31. § (1) bekezdésében
foglalt követelmények teljesülnek. Mivel a farmgazdaság tervezett építményei a közel 10 ha nagyságú,
040/2-es hrsz.-ú földrészlet középső részén, a 9/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelettel módosított
HÉSZ előírásai alapján kerülnek elhelyezésre, így azok együttesen megfelelnek a településrendezési,
településképi, illeszkedési, a környezet-, a táj-, természet- és a műemlékvédelemi, továbbá a
rendeltetési, az egészség-, a tűz-, a köz- és más biztonsági, az akadálymentességi követelményeknek,
valamint a geológiai, éghajlati, illetőleg a terep, a talaj és a talajvíz fizikai, kémiai, hidrológiai
adottságainak, illetőleg azokat nem befolyásolják károsan. Ezen feltételeknek való megfelelőség
részletes igazolása a korábbi, a „Pusztazámor község településrendezési eszközeinek tárgyalásos
eljárásban történő részleges módosítása a 040/2-es és a 054/4-es hrsz.-ú külterületi földrészletekre
vonatkozóan egy mikro farmgazdaság létrehozása érdekében” című végső véleményezési
dokumentációban található.
A 040/2-es hrsz-ú földrészlet tervezett
felhasználása
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7.

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

A település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzatnál az egyes tervek,
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I.11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés szerint
a várható környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti
vizsgálat szükségessége [Kvt. 43. § (5) bekezdés b) pontja].
A Korm. rendelet 3. §-a szerint „A terv, illetve program kidolgozásának megkezdésekor a terv, illetve
program kidolgozásáért felelős szerv (a továbbiakban: kidolgozó) állapítja meg, hogy a terv, illetve
program beletartozik-e (…) az 1. § (3) bekezdés szerint a környezeti vizsgálat szükségességének eseti
eldöntésére kötelezett körbe”.
A 4. § (2) bekezdése alapján „A döntéshez a kidolgozó kikéri a 3. számú mellékletben meghatározott
környezet védelméért felelős közigazgatási szervek (a továbbiakban: környezet védelméért felelős
szervek) véleményét arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi
szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás.”
Az Önkormányzat az alábbi szervek véleményének kikérésével tett eleget a fenti jogszabályi
kötelezettségének:
1. a környezetvédelmi hatóság
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi,
Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály
A módosítás nem érint sem országos jelentőségű védett természeti területet, sem ex lege
védett természeti területet, illetve védett természeti értéket. A módosítással érintett terület
nem része a közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (NATURA2000) területnek
és barlang felszíni védőövezetét sem érinti. A terület kis mértékben érintett az országos
ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetével.
A településrendezési eszközök módosításának céljait tekintve előre láthatóan jelentős
környezeti hatás nem várható, ezért környezeti vizsgálat készítését nem tartja
szükségesnek.
A tervek készítésénél tekintettel kell lenni arra, hogy a szabályozások, előírások nem
veszélyeztethetik a település természeti és tájképi értékeit, a környezeti elemeket, az emberi
egészséget, az életminőség környezeti feltételeit.
2. a közegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
A környezeti vizsgálat elvégzését közegészségügyi szempontból nem tartja szükségesnek.
Pusztazámor közigazgatási területén az alábbi gyógytényező érintettsége áll fenn:

3. az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
Pest Megyei Kormányhivatal Váradi Tibor Állami Főépítész
Környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja szükségesnek.
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A környezeti vizsgálat lefolytatásával kapcsolatban – az épített környezet védelmére
irányulóan – az érintett hatóságok álláspontját tartja irányadónak. A környezetei értékelés
általános tartalmi követelményeit elégségesnek tartja.

4. az örökségvédelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, kizárási
feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter
Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály,
Örökségvédelmi Osztály

5. a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
A súlyos ipari balesetek megelőzésére kiterjedően Pusztazámor község rendezés alá volt
területére vonatkozóan jelentős környezeti hatás nem található.
6. a települési önkormányzat jegyzője
helyben

7. a talajvédelem feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és
Talajvédelmi, Főosztály

Pest

A beruházás megvalósítása során figyelembe veendő, a talajvédelemre vonatkozó
jogszabályi előírások.
8. az országos tisztifőorvos
Nemzeti Népegészségügyi Központ
Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos
A településrendezési eszközeinek az ismertetett minta farmgazdaság létesítése miatti
módosításához észrevétele nincs, kémiai biztonsági szempontból annak környezeti hatása
nem várható, a környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja szükségesnek.
Kéri az NNK-t kifogást nem emelő véleményezőnek tekinteni.
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Az előírt határidőn belül az alábbi szervektől nem érkezett állásfoglalás az Önkormányzathoz:
1. a nemzeti park igazgatóság és a természetvédelmi hatóság
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
2. a vízvédelmi és vízügyi hatóság
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi
Hatósági Osztály
3. az erdészeti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal
Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Erdőfelügyeleti
Osztály
Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály
4. a földvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal
Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földügyi Osztály
5. a bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály
Budapesti Bányafelügyeleti Osztály
A fentiek figyelembevételével a tervezett módosítások kapcsán nem várhatók olyan jelentős
környezeti hatások, amelyek környezeti vizsgálat lefolytatását és külön környezeti értékelési
dokumentáció elkészítését tennék szükségessé.
Ennek megfelelően az Önkormányzat a …/2022. (…….) számú önkormányzati határozatában
kimondta, hogy a várható környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározása alapján
környezeti vizsgálat készítése nem szükséges.

6

8.

JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ - A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (
) önkormányzati
rendelete a település Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2020.(IX.25.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1) és (4) bekezdésében felsoroltak véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:

1. §
(1) A 3/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 11.3.1 pontjának címében
rögzített felsorolás kiegészül az Mk-t-3 megjelöléssel.
(2) Az R. 39. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az Mk-t-3 jelű övezetben a növénytermesztés, az állattartás, az állattenyésztés és a
halgazdálkodás, továbbá az ezekkel kapcsolatos termék feldolgozására, tárolására és
árusítására szolgáló épületek, valamint a mezőgazdasággal összefüggő lakó-, és
szállásjellegű épületek helyezhetők el. Az övezetben a mezőgazdasági tevékenységgel
kapcsolatos építmények mellett az (1) bekezdésben meghatározottak szerint egylakásos
lakóépület is elhelyezhető.”
3. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Pátrovics Benedek
polgármester

Dr. Újházi Miklós
jegyző
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