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1. BEVEZETÉS  

1.1. Pusztazámor község településrendezési eszközeinek részleges módosításával 
kapcsolatos előzetes önkormányzati intézkedések, az egyeztetési eljárás menete 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 42/2022. (VIII.18.) számú képviselő-testületi 
határozatában döntött Pusztazámor község hatályban lévő településrendezési eszközei, a Településszerkezeti 
terv, a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv részleges módosítása tárgyában (5. számú melléklet). A 
döntés értelmében a Képviselő-testület  

• elhatározta a 441/31-es hrsz.-ú Határ utcára és a 484-es hrsz.-ú belterületi földrészlet (belterületbe 
csatolása előtt 028/31 hrsz.) területére vonatkozó településrendezési eszközök módosítását; és 

• nyilatkozott arról, hogy a Pusztazámor közigazgatási területére eső 441/31-es hrsz.-ú Határ utcát 
és a 484-es hrsz.-ú belterületi földrészletet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Határ utca 
területe, valamint az azzal határos lakóterület és a közlekedési területek zöld szigete övezetbe 
sorolt területrészek végleges határrendezése és beruházás megvalósítása céljából. 

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban Új Településrendezési 
kódex) 2. § 7. pontja alapján: 

„2. § 7. kiemelt fejlesztési terület: egy adott fejlesztés megvalósítása céljából a fejlesztési tervben kijelölt 
fejlesztési akcióterület;” 

A Korm. rendelet „43. A településterv egyeztetésének speciális szabályai” című fejezetének 68. §-a pedig 
kimondja, hogy 

68. § (1) A (2) bekezdés szerinti egyeztetési szabályok alkalmazandók a településterv egyszerűsített eljárásban 
történő 

a) készítése vagy módosítása esetén, ha 

aa) az Étv. 6. § (2) bekezdése szerint vagy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési 
beruházás megvalósítása miatt indokolt, (…) 

b) módosítása esetén, ha 

ba) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása 
miatt indokolt,”. 

A fentiek miatt a településrendezési eszközök részleges módosítása jelen esetben egyszerűsített eljárással 
történik. 

Pusztazámor község jelen településrendezési eszközei az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) alapján, az Új 
Településrendezési kódex VII-IX. fejezetében meghatározott eljárási szabályok szerint készülnek, és az 
alátámasztó munkarészek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
település-rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI.8.) Kormányrendelet (Településrendezési kódex) 3. mellékletében meghatározott tartalmi követelményeknek 
megfelelően, a képviselő-testület által elfogadott főépítészi feljegyzés (ld. 6. számú melléklet) alapján kerültek 
kidolgozásra.  

A Településrendezési kódex átmeneti rendelkezésekről szóló 45. § (2) bekezdése értelmében az OTÉK 2012. 
augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatainak 
figyelembevételével történik a településrendezési eszközök módosítása. 

Az Új Településrendezési kódex 68. § (2) bekezdése ismerteti a 62-67. § általános eljárási szabályaihoz képest az 

egyszerűsített eljárás különleges menetét az alábbiak szerint:  

„68. § (2) Az egyszerűsített eljárásban a véleményezési és záró szakaszra a 62-67. §-ban foglaltak 
alkalmazandók azzal az eltéréssel, hogy 

a) a véleményezési szakaszban csak a partner ad véleményt, a véleményezési szakasz kezdetétől számított 10 
napon belül, 
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b) a véleményezési szakaszban véleményeltérés esetén a polgármester 5 napon belül kezdeményezhet 
egyeztetést, 

c) a záró szakaszban kötelező egyeztető tárgyalást tartani a záró szakasz kezdeményezésétől számított 10 
napon belül, amelyre az állami főépítész meghívja a 11. melléklet szerinti szerveket és fővárosi településterv 
esetében az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot, és 

d) a záró szakmai véleményt az állami főépítész az egyeztető tárgyalást - vagy amennyiben az egyeztető 
tárgyaláson elhangzottak alapján módosításra van szükség, a módosított tervezet feltöltését - követő 5 napon 
belül adja ki.” 

A partnerségi egyeztetés szabályait a Településrendezési kódex 29/A. §-a határozza meg:  

„29/A. § (2) A polgármester az elkészült koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv és 
településképi rendelet tekintetében - a széleskörű nyilvánosság biztosításával - partnerségi véleményezésre 
bocsátja a (3) bekezdés szerint, az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerinti helyen és 
módon (munkaközi tájékoztató), de legalább 

a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, 
b) ha van ilyen, helyi lapban, 
c) ha van ilyen, önkormányzati honlapon, és 
d) lakossági fórumon 

ismerteti annak tartalmát.” 

„29/A. § (3) A (…) településrendezési eszközök (…) módosításánál a (1) és (2) bekezdésben foglalt minimális 
tájékoztatási forma a következő: 

b) a (2) bekezdésben foglalt követelményeket 
bc) a településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásában történő készítésénél, módosításánál a végső 

véleményezési szakasz kezdeményezése előtt a partnerekkel történő véleményeztetés során teljeskörűen 

kell teljesíteni.” 

„29/A. § (4) A (…) településrendezési eszközök (…) módosításáról a partnerek az előzetes tájékoztatóval és az 
elkészült tervezettel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési 
szabályai szerint teszik meg, de 

b) az észrevételeket, javaslatokat 
bb) ha a (3) bekezdés szerint nincs lakossági fórum, a (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti közzétételtől 

számított 8 napon belül 

lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni.” 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településrendezési kódex 29/A. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján meghozta a településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (VI.28.) számú rendeletét. Az Önkormányzat a partnerségi 
egyeztetést az ebben foglaltaknak megfelelően, az Új Településrendezési kódex 68. § (2) bekezdése 
figyelembevételével végzi. 

A jogszabályban előírt véleményező szervek előzetes véleményét e módosításhoz nem kérte meg az 
önkormányzat, mivel a jogszabályi környezet lehetővé teszi az egyszerűsített eljárás lefolytatását e nélkül, és a 
2017-2020 évi felülvizsgálat során az Önkormányzat megkérte az előzetes állásfoglalásokat, adatszolgáltatásokat 
az illetékes államigazgatási szervektől, területi és települési önkormányzatoktól, valamint az adatgazdáktól. Ezért, 
valamint a módosítással érintett terület elhelyezkedése és minimális kiterjedése miatt tervezői megítélésünk 
szerint nincs olyan területi befolyásoló tényező, ami az újbóli előzetes véleménykérést indokolta volna.  

A tervezett módosítások kapcsán nem várhatók olyan jelentős környezeti hatások, amelyek környezeti vizsgálat 
lefolytatását és külön környezeti értékelési dokumentáció elkészítését tennék szükségessé. 
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1.2. Településrendezési feladat, a településrendezési eszközök módosításának fő célja 

Az önkormányzati döntés értelmében a tervezési feladat a község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési 
Szabályzatának és a Szabályozási tervének részleges módosítása. A módosítás a Pusztazámor, 441/31-es hrsz.-ú, 
Határ utca és az utca mentén fekvő 484-es hrsz.-ú földrészlet hatályos településrendezési eszközökben 
kertvárosias lakóterület besorolású része lehatárolásának a módosítására irányul. A módosítás oka a korábban 
tervezett lakóterület kialakítása az időközben kiépített Határ utca nagy részének helyben történő 
megtartásával.  

1.3. A megbízás  

Pusztazámor Község Önkormányzata 2022 szeptemberében bízta meg a Rend-Eng-Terv Építész Iroda Bt.-t a 
község Településszerkezeti tervének (továbbiakban: TSZT), Helyi Építési Szabályzatának (továbbiakban: HÉSZ) és 
a rendelet Szabályozási tervi mellékletének (a továbbiakban: SZT) a részleges módosításával. Jelen tervanyag 
Pusztazámor község településrendezési eszközeinek a fentiekben említett részterületre vonatkozó részleges 
módosításának az egyeztetési anyagát tartalmazza. 

1.4. A tervi tartalom meghatározása 

Tekintettel arra, hogy a településrendezési eszközök felülvizsgálata, készítése a 2017-2020-ig terjedő időszakban 
nagyon részletes Megalapozó vizsgálatokra és Alátámasztó javaslatra támaszkodott, a korábbi dokumentumok 
jelen módosítás során csupán kiegészítésre kerülnek a terv tartalmához és a módosítás lokális jellegéhez 
szükséges mértékben.  

A Megbízói elvárás – az Önkormányzat által elfogadott főépítészi feljegyzés (Ld. 6. számú melléklet) szerint – egy 
rövid, áttekinthető, a lényeges kérdésekre és azok indoklására kiterjedő dokumentum elkészítése. 

1.5. Településrendezési tervelőzmények  

A településen jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban:  

• Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2020. (IX.14.) számú önkormányzati 
határozata Pusztazámor Község Településfejlesztési Koncepciójának az elfogadásáról 

• Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2020. (IX.14.) számú önkormányzati 
határozattal elfogadott Pusztazámor község Településszerkezeti terve  

• Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (IX.15.) önkormányzati rendelete 
Pusztazámor község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről 

• Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2021. (XII.13.) számú képviselő-testületi 
határozata Pusztazámor község 53/2020. (IX.14.) számú önkormányzati határozattal elfogadott 
Településszerkezeti tervének módosításáról  

• Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelete a 
település Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2020. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

• Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX.25.) önkormányzati rendelete a 
település Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2020. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK  

2.1. A tervezés célja 

A jelen tervezés Pusztazámor község egy kis kiterjedésű részterületére terjed ki. A 484-es hrsz.-ú ingatlan 
tulajdonosának megkeresése alapján az Önkormányzat elhatározta, hogy a hatályban lévő településrendezési 
eszközöket módosítja a 441/31-es hrsz.-ú Határ utca és az utca mentén fekvő 484-es hrsz.-ú földrészlet 
területén. A tárgyi keskeny földrészlet déli sávja a hatályos településrendezési eszközökben kertvárosias 
lakóterületbe van besorolva. A terv készítésekor az Önkormányzat át kívánta helyezni a Határ utcát a 
belterületi határ mellé annak érdekében, hogy a meglévő és a tervezett lakóterület egy tömböt képezzen. A 
terv egyeztetési eljárása évekig elhúzódott, így az utca rossz műszaki állapota miatt az Önkormányzat 
elvégezte a Határ utca felújítását a földhivatali nyilvántartás szerinti 441/31-es hrsz.-ú közterületen. Emiatt 
már nem volt realitása az utca nyomvonala áthelyezésének, és az Önkormányzat inkább vállalta a 
tervmódosítást az elvégzett beruházás megőrzése érdekében. Ez alapján a jelen módosítás a korábban 
tervezett keskeny kertvárosias lakóterületbe sorolt sáv lehatárolásának a módosítására, a kialakult 
telekhatárokhoz való igazítására irányul.  

A tervezett módosítás minimális mértékben szükségessé teszi új beépítésre szánt terület kijelölését, így a 
biológiai aktivitás érték egyenlegének számítását is, és a nehezen beépíthető területre meghatározandó 
különleges építési paraméterek miatt egy új építési övezet kijelölésére is szükség van.  

2.2. A tervezési terület ismertetése 

A tervezési terület községen belüli elhelyezkedését az 
áttekintő térkép mutatja be. A 484-es hrsz.-ú földrészlet 
Pusztazámor belterületének északi szélén helyezkedik el, és 
északnyugatról közvetlenül külterületi erdőterülethez 
csatlakozik, az ingatlantól délkeletre a Határ utca húzódik. A 
tervezési terület délnyugati határát a Szilvás utca képezi. A 
tárgyi földrészlet korábban egy nagy kiterjedésű ingatlan 
volt (028/31 hrsz.), amelynek délnyugati nyúlványa önálló 
hrsz.-ot kapott a belterületbe vonással párhuzamosan, a 
telekalakítással levágott része a tárgyi nyúlványtól 
északkeletre terül el, és egy rövid szakasz után egy 
szélesebb sávként húzódik egészen Sóskút közigazgatási 
határáig. 

A módosítással érintett terület községen belüli elhelyezkedése – áttekintő térkép (Google maps) 

Ezen a területen egy tanya alakult ki, és ettől délkeletre további tanyák figyelhetők meg a Határ utca délkelet felé 
tartó szakasza mentén. A módosítással érintett területtől délre, a Határ utca túloldalán kertes, családiházas 
lakóterület alakult ki, ahol a telkek kivétel nélkül beépültek földszintes, vagy tetőtérbeépítéses lakóépületekkel. 

 

A 484-es hrsz.-ú belterületi földrészlet környezetének légifotója (GoogleEarth)  

A Szilvás utca túloldalán többnyire beépítetlen volt zártkerti telkek találhatók, amelyek meredeken lejtenek a 
Zámori-patak irányába. 

MÓDOSÍTÁSSAL 
ÉRINTETT 
TERÜLET 

MÓDOSÍTÁSSAL 
ÉRINTETT TERÜLET 
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A tárgyi füves területen egyéb növényzet csupán a telek délkeleti szélén figyelhető meg, a Határ utca mellett, 
ahol gyér bokrok láthatók. A terület Szilvás utca menti szélén, és az ingatlan közepe táján néhány pici, nemrég 
ültetett tuja figyelhető meg. A tárgyi terület mögött egy lassan 20 éves életkorú faállománnyal rendelkező 
önkormányzati tulajdonban lévő erdő terül el. A terület közel sík, az ingatlan bekerítetlen. 

    

A 484-es hrsz.-ú földrészlet északkeleti részén álló kőkereszt és az ingatlan Szilvás utcai vége 

    

A 484-es hrsz.-ú földrészlet Határ utca felőli látképe, háttérben a belterületi erdősávval 

A 484-es hrsz.-ú földrészlet északkeleti részén, ahol a Határ utca délkelet felé derékszögben megtörik, egy 
kőkereszt áll az utca mellett. 

A tárgyi földrészlet teljes területe sík, és 163 méteren fekszik a Balti szint felett.  

A 484-es hrsz.-ú terület jelenleg parlagterület, amely a földügyi nyilvántartásban kivett beépítetlen terület 
művelési ágban nyilvántartott. A 3500 m2 kiterjedésű telek jelenleg egy magánszemély tulajdonát képezi.  

 
A 484-es hrsz.-ú földrészlet madártávlati képe déli irányából, a belterület felől (Google earth) 

A földügyi nyilvántartás szerint a módosítással érintett belterületi földrészlet adatai a következők: 

Helyrajzi szám 
Területnagyság 

(m2) 
Művelési ág, 

minőségi osztály 
Tulajdonos 

484 összesen 3500 kivett beépítetlen terület Magánszemély 

441/31 összesen 1258 kivett közutca Pusztazámor Község Önkormányzata 
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2.3. A hatályban lévő településrendezési eszközök ismertetése a tárgyi terület 
vonatkozásában 

2.3.1. Településszerkezeti terv 

A település teljes közigazgatási területére jelenleg a Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2020. (IX.14.) számú önkormányzati határozatával elfogadott, azóta egyszer, a 52/2021. (XII.13.) számú 
önkormányzati határozattal módosított Településszerkezeti terv (a továbbiakban TSZT) van érvényben.  

  
 

 

 

 

  

 

 

 

Pusztazámor község hatályban lévő Településszerkezeti tervének 
kivágata a Határ utcától északnyugatra húzódó 484-es hrsz.-ú 

ingatlanról és a terv jelmagyarázatának releváns jelölései  

 

MÓDOSÍTÁSSAL 
ÉRINTETT TERÜLET 
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Pusztazámor Településszerkezeti tervében a Határ utcától északnyugatra húzódó 484-es hrsz.-ú belterületi 
földrészlet két részre oszlik. A Határ utca kialakult északkelet-délnyugat irányú szakasza mellett húzódó 
hosszú, keskeny telekrész az Lke jelű kertvárosias lakóterületbe tartozik. A TSZT a Határ utca ezen szakaszát 
nem az eredeti helyén, a 441/31-es hrsz.-ú közterületen jelöli, hanem attól északnyugatra eltolva, a tervezett 
belterületi határ mentén, a 484-es hrsz.-ú ingatlan északnyugati szélén KÖu jelű közúti közlekedési területként. 
Így a tervezett lakóterületi sáv részben a 484-es hrsz.-ú belterületi földrészlet délkeleti sávján, részben a Határ 
utca területén van kijelölve a hatályos tervben. Ennek oka az volt, hogy a lakóterület bővítését a kialakult 
lakótelkekhez csatlakozva tervezte a településrendezési eszközök felülvizsgálatakor az Önkormányzat, és emiatt 
lett volna szükséges a lakóutca nyomvonalának módosítása.  

A tervezett utca és a meglévő lakóterület között kialakuló keskeny sáv lakótelekként már használhatatlan 
északkeleti elkeskenyedő végén a TSZT tervezett zöldterületet, Zkk jelű közparkot jelölt ki a helyi jelentőségű 
kőkereszt környezetében, részben átnyúlva a telekalakítás során levágott külterületi földrészlet területére.  

A tervezési területtől délre Lke jelű kertvárosias lakóterület csatlakozik a Határ utcához, északról pedig egy fiatal, 
Ev jelű védőerdő területbe sorolt erdősáv övezi a 484-es hrsz.-ú belterületi földrészletet. A terület délnyugati 
határát a KÖu jelű közúti közlekedési területbe sorolt Szilvás utca képezi, amelyen túl Mk jelű kertes 
mezőgazdasági terület húzódik a Zámori-patak vonaláig. A tárgyi ingatlantól északkeletre fekvő, a Sóskút 
közigazgatási határáig húzódó ingatlan (a 028/31-es hrsz.-ú földrészlet külterületként megmaradó része) a déli 
szomszédjával együtt az Mk-t jelű tanyás mezőgazdasági területbe tartozik a TSZT szerint. 

A terv ezen a szakaszon a meglévő belterületi határ megszüntetését ábrázolja, és az új határvonalat a 484-es 
hrsz.-ú belterületi földrészlet határain jelöli.  

A 484-es hrsz.-ú ingatlant a 11316. számon nyilvántartott régészeti lelőhely is érinti a TSZT szerint. A tervezési 
terület középső széles sávját lefedi a vízminőségvédelmi terület övezete. 

A TSZT 3. számú mellékletét képező Leírás 10. fejezetének 1. pontja az alábbiak szerint ír a lakóterületek 
fejlesztéséről: 

„10. Tervezett fejlesztések 

1. Lakóterületek: 

 Kertvárosias lakóterületek 

A falusias lakóterületek kertvárosias lakóterületi besorolásba kerülnek (TÁB-1. számú módosítás). 

Lakóterületi fejlesztés céljára – 2 kialakítható ingatlanon kívül (TB-1. számú módosítás) – nem kerül új terület 

kijelölésre.” 

E második mondat a tárgyi területen kialakítandó két ingatlanról szól, mivel az Önkormányzat elhatározása a 
Leírás „9. A településszerkezet fejlesztésének legfontosabb elhatározásai” című fejezete szerint: 

„A településszerkezet területi jellegű fejlesztése helyett a Településfejlesztési koncepció elhatározásai szerint, a 
hatályban lévő Településszerkezeti tervnek megfelelően a kialakult lakó-, intézmény, vegyes és gazdasági 
területek felhasználásával Pusztazámort egy önálló gazdasággal rendelkező, turisztikailag vonzó, kellemes 
életteret nyújtó településsé kell fejleszteni.”  

Fentiek alapján Pusztazámor Önkormányzata kifejezetten támogatja a jelen terv-módosításban szereplő két 
lakótelek megvalósítását. 

Pusztazámor 53/2020. (IX.14.) számú önkormányzati határozattal elfogadott Településszerkezeti tervének 2. 
számú melléklete a Korlátozások, védelmek című tervlap.  

A terv ugyanazokat a korlátozásokat tünteti fel, mint a TSZT (nyilvántartott régészeti lelőhely, vízminőségvédelmi 
terület övezete), de ábrázolja a tervezési terület északkeleti részén található kőkereszt helyét is, mint 7. számú 
helyi védelem alatt álló épített érték (helyi jelentőségű kultúrtörténeti emlék). A tervről látható, hogy a terület 
északi szomszédságában található erdőterület üzemtervezett. 
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Pusztazámor község Településszerkezeti terve 
Korlátozások, védelmek című tervlapjának kivágata a 
Határ utca menti 484-es hrsz.-ú ingatlanról és a terv 
jelmagyarázatának releváns jelölései 

2.3.2. Szabályozási terv 

A település teljes közigazgatási területére jelenleg Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 
kétszer módosított 3/2020. (IX.15.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban HÉSZ) van érvényben 
Pusztazámor község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről. A HÉSZ mellékletét képezik a 
Szabályozási terv SZ-1 – SZ-2 jelű tervlapjai (a továbbiakban SZT).  

Mint a Szabályozási terv SZ-1 jelű tervlapjának kivágatáról látható, a Határ utcától északnyugatra húzódó 484-es 
hrsz.-ú belterületi földrészlet két részre oszlik. A Határ utca és az utca északkelet-délnyugat irányú szakasza 
mellett húzódó telek délkeleti sávja a kertvárosias lakóterület Lke-1 jelű építési övezetébe tartozik, a 
módosított nyomvonalon vezetett Határ utca pedig a közúti közlekedési terület SZT-n jel nélkül ábrázolt 
övezetébe sorolt. A lakóterületet a SZT két tervezett ingatlanra osztja fel, mert közöttük került kialakításra a 
Határ utcától délkeletre fekvő 441/26-os hrsz.-ú ingatlan bejárója. A kialakítható telkek hosszanti, elnyújtott 
alakja és méretei miatt a terv az építési helyet is jelöli telkenként, a Határ utca és a Szilvás utca mentén 5-5 
méteres előkert és 5, illetve 40 méteres oldalkert figyelembevételével. A délkeleti oldalon az építési hely határa 
a telekhatár. 

MÓDOSÍTÁSSAL 
ÉRINTETT TERÜLET 
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A tervezett utca és a meglévő lakóterület között kialakuló keskeny sáv lakótelekként már használhatatlan 
északkeleti elkeskenyedő végén a SZT tervezett zöldterületbe tartozó Zkk-2 jelű közkert övezetet jelölt ki a 
helyi jelentőségű kőkereszt környezetében, részben a 028/13-as hrsz.-ú külterületi földrészlet nyúlványán.  

Az SZT a Határ utca ezen szakaszát a TSZT-hez hasonlóan nem az eredeti helyén, a 441/31-es hrsz.-ú 
közterületen jelöli, hanem attól északnyugatra eltolva, a tervezett belterületi határ mentén.  

A jelen módosítással érintett területtől északra húzódó erdő az erdőterület Ev jelű védőerdő övezetébe tartozik.   

A Határ utca túloldalán található ingatlanok a kertvárosias lakóterület Lke-1 jelű építési övezetébe soroltak. 

A kereszttől északkeletre fekvő külterület pedig a tanyás mezőgazdasági terület Mk-t-1 jelű övezetébe tartozik. 

A SZT feltünteti a tervezési terület északkeleti részén található kőkereszt helyét is, mint 7. számú helyi 
jelentőségű kultúrtörténeti emlék. 

A SZT is ábrázolja a 11316. számon nyilvántartott, a tervezési terület délnyugati részét érintő régészeti lelőhelyet. 

 

 
Pusztazámor község hatályban lévő Szabályozási tervének kivágata a módosítással érintett területről és a terv 

jelmagyarázatának releváns jelölései 

MÓDOSÍTÁSSAL 
ÉRINTETT TERÜLET 
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2.3.3. Helyi Építési Szabályzat 

Pusztazámor község jelenleg hatályban lévő Helyi Építési Szabályzata az Önkormányzat Képviselő-testületének a 
kétszer módosított 3/2020. (IX.15.) számú önkormányzati rendelete. 

A HÉSZ 6. §-a tartalmazza a lakóterületek általános előírásait: 

„3. LAKÓTERÜLETI ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK 

3.1. Lakóövezetek általános előírásai 
6.  § 

(1) A lakó építési övezetek jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgálnak, azonban az OTÉK előírásai szerint 
más elsődleges funkciójú építmény, épület is elhelyezhető az övezet telkeinek területén.  

(1) A lakóövezeteken belül a jelenleg beépítetlen telkeken összesen két különálló épület helyezhető el. Beépült 
telek esetében egy ingatlanon összesen három épület létesíthető.  

(2) Az építési övezetekben egy telken legfeljebb egy lakóépület helyezhető el, kivéve a már több különálló 
lakóépülettel beépített ingatlanokat. Ezt az előírást a meglévő építmények rendeltetés megváltoztatása 
esetén is alkalmazni kell. 

(3) Kijelölt építési vonal esetén az új épületek utca felőli homlokzata hosszának legalább 50 %-a kötelezően az 
utca felőli építési határvonalra kell, hogy kerüljön. Az utcai homlokzat tagolatlan hossza 10 méternél több 
nem lehet. 

(4) A lakóterületeken az előkert 0 méter, de a közterület felöli 5 m-es teleksávon belül, illetve abba benyúlóan a 
szabályozási terv kötelező szabályozási vonalának betartásával az épületek közül kizárólag árusító- és 
szolgáltató épület, valamint gépkocsitároló, vagy amennyiben a telek domborzati viszonyai indokolttá teszik, 
támfalgarázs helyezhető el.  

(5) Ha a lakóövezetekbe sorolt építési telken az utcai telekhatártól mért 40 m-nél távolabb eső telekrészen is 
építési hely alakulna ki (OTÉK szerint), akkor a 40 m-en túli telekrész (házi kert) nem építhető be, nem 
tekinthető építési helynek, azaz ez a távolság az építési telek hátsókerti építési határvonalának felel meg. 
Meglévő nyúlványos telek esetén ez a távolság a nyélnek a beépíthető telekrészhez való csatlakozásától 
számítandó. 

(6) Az övezetekben a megengedett legkisebb épületmagasság 3,0 méter lehet. 
(7) Az övezetek területén a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat meghaladó (pl. nagy 

szállításigényű, zajos, bűzös, vagy porszennyeződést okozó) tevékenységek végzését szolgáló épületek, 
építmények nem létesíthetők.  

(8) Az övezetekben autóbontó, szinesfém felvásárló-, hulladékgyűjtő telep, tüzelőanyag telep és vegyi feldolgozó 
üzem nem létesíthető. 

(9)  Az övezeteken belül a telkeken a 4. mellékletben meghatározott melléképítmények helyezhetők el, az 
önkormányzat állattartási rendeletében meghatározottak figyelembevételével.” 
 

A 7. § tartalmazza a kertvárosias lakóterületek általános előírásait az alábbiak szerint: 

„3.2. A kertvárosias lakóövezetek általános előírásai 
7. § 

(1) A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába 
foglaló, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.” 

A HÉSZ 8. §-a pedig a kertvárosias lakóterületek övezetei közül az Lke-1 jelű építési övezetre vonatkozó 
előírásokat fogalmazza meg: 

„3.2.1 Az Lke-1 jelű lakóövezet 
(Pusztazámor meglévő oldalhatáros beépítésű 

 kertvárosias lakóterületei) 
8. § 

(1) Az építési övezetben a kialakítható beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét a 
(2)-(4) bekezdés rendelkezéseit, valamint a 3. melléklet előírásait betartva kell meghatározni. 

(2) A kialakítható telkek minimális nagysága 600 m2. 
(3) A kialakítható telkek minimális szélessége 16 m, mélysége 30 m. A 16 méteres minimális telekszélesség 

általános esetben a telek szélességi méreteinek átlaga. Ha az új telek a szabályozási tervben ábrázolt 
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szabályozási vonalak figyelembevételével kerül kialakításra, a telek szélességét a Szabályozási terv szerint 
kell figyelembe venni.  

(4) A telkenként megengedett legnagyobb szintterületi mutcátó 0,5 m2/m2.” 

A HÉSZ 28-30. §-a tartalmazza a zöldterületi övezetekre vonatkozó előírásokat, amelyek közül a tervezési 
területen kijelölt Zkk-2 jelű övezet előírásait a 30. § fogalmazza meg: 

„8. ZÖLDTERÜLETI ÖVEZETEK 

8.1. A Zkp jelű zöldterületi övezet 
(a közparkok területei) 

28. § 

(1) Az építési övezetben a kialakítható a kialakítható beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési 
telek méretét a 3. melléklet előírásait betartva kell meghatározni. 

(2) Az övezet telkein a terület rendeltetésszerű használatához szükséges építmény és vendéglátó rendeltetést 
tartalmazó épületek helyezhetők el. 

(3) Az övezet telkein, különösen a gyermek játszószerek esetén csak a használók testi épségét nem veszélyeztető 
létesítmények helyezhetők el. A park fenntartásáról és a park berendezési tárgyainak karbantartásáról 
folyamatosan gondoskodni kell.” 

„8.3. A Zkk-2 jelű zöldterületi övezet 
(a közlekedési területek zöld szigeteinek területei) 

30. § 

(1) Az övezetben épület nem helyezhető el. 
(2) Az övezet telkein csak a használók testi épségét nem veszélyeztető létesítmények helyezhetők el. A közkert 

fenntartásáról és berendezési tárgyainak karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.” 

A HÉSZ 25. §-a a KÖu jelű közlekedési övezet általános előírásait fogalmazza meg: 

„7. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

A KÖZLEKEDÉSI ÖVEZETEKRE ÉS A KÖZMŰVEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

7.1. A KÖu jelű közlekedési övezet 
(közlekedés területek) 

25. § 

(1) A közlekedési területek területfelhasználási egységébe tartoznak a meglévő és tervezett közutak a hozzájuk 
csatlakozó közlekedésüzemi létesítmények területével és tartozékaival együtt. 

(2) A közlekedési területeket, azok szabályozási szélességeit és védőtávolságait a szabályozási terv tartalmazza. 
(3) Az utak szabályozási szélességgel meghatározott területsávjai mentén létesítményt elhelyezni csak a 

területsáv megtartásával szabad. 
(4) A közutak építési (szabályozási) szélességen belül a közlekedési létesítmények, a közművek létesítményei és 

berendezései, környezetvédelmi létesítmények, utcabutcaorok helyezhetők el, illetve utcafásítás (növényzet) 
telepíthető oly módon, hogy azok a közlekedést, az utak beláthatóságát ne akadályozzák.  

(5) A gyalogos forgalmú közlekedési területeket az akadálymentes használat feltételeinek biztosításával kell 
megvalósítani. 

(6) Közforgalom számára megnyitott magánterületen a közlekedési és közműterületek eltérő használata a 
tulajdonos hozzájárulásával történhet.   

(7) A szabályozási terv érvényességi területén az új épületek működéséhez szükséges közlekedési és közmű 
építményeket (utcát, járdát, csapadékvíz-elvezető rendszert, utcavilágítást) előközművesítve kell kiépíteni. A 
szabályozási terv érvényességi területén a közvilágítás és térvilágítás kiépítéséről, illetve üzemeltetéséről a 
vonatkozó magasabb rendű jogszabályok előírásai szerint kell gondoskodni.   

(8) Zsákutca kialakítására – indokolt esetben – maximum 20 lakótelek megközelítése esetén van lehetőség, de 
telekszámtól függetlenül a zsákutca végén min. 12,0 m sugarú, a visszafordulást biztosító kör elhelyezése, 
vagy min. 6,0 m sugarú lekerekítő ívekkel ellátott T alakú fordulási hely kialakítása szükséges, ahol a T 
zsákutcával ellentétes szárai min. 4,0 m szélességben és min. a 6.0 m sugarú lekerekítő ívek végéig építendők 
meg. 
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A 26. § pedig a közúti közlekedés szabályait tartalmazza az alábbiak szerint: 

„7.2. Közlekedési területek és létesítmények 

Közúti közlekedés 
26. § 

(1) Az utcahálózatra, az utak méretezésére, tagozódására a szabályozási tervlapok az irányadóak. 
(2) A közutak elhelyezése céljára – más hatósági előírás, illetőleg a keresztmetszeti elemek helyszükségletének 

méretezése hiányában – legalább a következő szélességű építési területet kell biztosítani: 

helyi gyűjtőutak esetén:    22 m, 

kiszolgáló utak esetén:   12 m. 

Különleges helyi kötöttségek esetén külön keresztmetszeti méretezés alapján – a közutcakezelő és a 
közlekedési hatóság engedélyével – ennél kisebb keresztmetszetű utca is tervezhető. 

(3) A közutcahálózat meglévő, vagy a jövőben megvalósuló területbiztosítást igénylő elemei. Utcahálózati- és 
tervezési osztályba sorolásukat a 2. melléklet tartalmazza.  

a) Országos közutca 

A 81107 jelű utca (belterületi szakasz), a Kossuth Lajos utca minimális szabályozási szélessége 20 m.  

b) Települési utak 

ba) A Kommunális Hulladékkezelő Telep bekötő utcajának minimális szabályozási szélessége 18 m.  
bb) A 81107 jelű utca meghosszabbításában a Petőfi Sándor utca meglévő közterületi határa 
megtartandó, minimális szabályozási szélessége 16 m. 

bc) A Hunyadi János utca minimális szabályozási szélessége 16 m. 
bd) A kiszolgáló utak szabályozási szélessége új utca nyitása esetén minimum 12 m; a meglevő, 
bővítésre alkalmatlan utcák esetében a közterületi szélesség minimum 8 m.  

be) Önálló kerékpárutca esetén a szabályozási szélesség minimum 4 m, elegendő szabad hely esetén 
minimum 6 m, gyalogutcanál minimum 4 m.  

(4) A Szabályozási Tervlapon KÖu-1, KÖu-2, KÖu-3 jellel jelzett utakra vonatkozóan a 2. mellékletben 

meghatározott ajánlott szabályozási szélesség (külterületen védőtávolság) esetében az utcapálya tengelyétől 

mért védőtávolságon belül az építmények elhelyezéséhez a kezelő hozzájárulása szükséges.” 

2.4. A tervezés során figyelembe vehető adottságok 

- A tervmódosítás a Településszerkezeti terv módosítását is szükségessé teszi, a település területfelhasználási - 
területi mérlegét is befolyásolja, ezért a területrendezési tervekkel való összhang igazolását is szükségessé teszi.  
- Mivel új beépítésre szánt terület is kijelölésre kerül, ezért biológiai aktivitásérték pótlása is szükséges lehet.  
- A tervezett beépítéshez igazodóan a Településszerkezeti, a Szabályozási tervlap és Helyi Építési Szabályzat 
módosítása megtörténik.  
- A Határ utca mentén fekvő tervezési terület jól megközelíthető a településközponttól a Szilvás utca felől. 
- A tervezési területet határoló Határ utca ugyan csak 5 méteres szabályozási szélességgel rendelkezik, de jelen 
terv az utca egyik végének zsákutcaként történő lezárására tesz javaslatot, és így az utca a kialakuló két lakótelek 
miatt várható minimálisan megnövekedő forgalom lebonyolítására alkalmas.  
- A tervezett két belterületi telek lakó rendeltetéshez elengedhetetlen alapközmű ellátás biztosított, a szükséges 
közművek a földrészletek környezetében már rendelkezésre állnak.  
- A módosítással érintett 484-es hrsz.-ú ingatlanhoz közvetlenül lakóterületek csatlakoznak, amelyek működését 
a tervezett két földrészlet kialakítása nem zavarja. 
- A tervmódosítással érintett területek jelenlegi és tervezett funkciója nem sért sem építészeti, sem régészeti, 
sem ökológiai, sem földvédelmi értékeket.  
- A módosítás jellegéből és elhelyezkedéséből következően a 484-es hrsz.-ú földrészleten jelentős zavaró hatás 
nem jön létre.   
- A tervezési terület a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX 
törvény által meghatározott térségi övezetek közül a vízminőségvédelmi terület övezete által érintett. Mivel az 
egyetlen térségi övezettel érintett területen csupán két lakóépület megvalósítása történik, így a javasolt 
módosítás a vonatkozó jogszabályok előírásaival nem ellentétes. 
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2.5. A javasolt tervmódosítás 

A jelen terv egyetlen kis területet érint Pusztazámor belterületének északi részén. A tervmódosítással érintett 
484-es hrsz.-ú belterületi földrészlet északnyugati sávja a Településszerkezeti tervben beépítésre nem szánt KÖu 
jelű közúti közlekedési területbe tartozik, mint a Határ utca áthelyezett szakasza, a telek délkeleti sávja az Lke 
jelű kertvárosias lakóterületbe sorolt. Az ingatlan északkeleti csücske zöldterület, Zkk jelű közkert a hatályos 
tervek szerint a szomszédos teleknyúlvány területével együtt. A Szabályozási tervben és Helyi Építési 
Szabályzatban a Határ utca mentén fekvő 484-es hrsz.-ú belterületi földrészlet zöldterületen kívüli területének 
északnyugati része a közúti közlekedési terület jel nélkül ábrázolt övezetébe, a telek délkeleti fele a kertvárosias 
lakóterület Lke-1 jelű építési övezetébe sorolt.  

Az ettől délre kialakult lakóterület a TSZT-n szintén Lke jelű kertvárosias lakóterületbe van besorolva, a SZT-en 
pedig Lke-1 jelű építési övezet. A módosított nyomvonalú Határ utca északnyugati telekhatára mentén Ev jelű 
védőerdő területbe és övezetbe sorolt erdő figyelhető meg. A módosítással érintett területtől északkeletre és 
délnyugatra Mk-t, illetve Mk jelű kertes mezőgazdasági területek, az SZT-n Mk-t-1, illetve Mk-k-1 jelű övezetbe 
tartozó tanyás, illetve volt zártkerti területek alakultak ki.  

2.5.1. A Településszerkezeti terv módosító javaslata  

 

Pusztazámor község Településszerkezeti tervének módosító javaslata a 484-es hrsz.-ú földrészlet környezetéről 
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A 484-es hrsz.-ú belterületi földrészletre és a szomszédos Határ utca területére vonatkozó tervmódosítás során 
a TSZT is módosításra kerül. A javasolt módosítás célja az Önkormányzat által a földhivatali nyilvántartás szerinti 
441/31-es hrsz.-ú közterületen felújított Határ utca hatályos településrendezési eszközök szerint eltolt 
nyomvonala legnagyobb részének visszahelyezése az eredeti helyére, és ezzel párhuzamosan az utca mentén 
korábban tervezett keskeny kertvárosias lakóterületbe sorolt sáv, illetve zöldterület lehatárolásának a 
módosítása a kialakult állapot figyelembevételével. 

A keskeny Határ utca összesen két ingatlan megközelítésére szolgál, de jelenleg végigmegy az Öveges József 
utcától északra kialakult lakótelektömb északnyugati határán. A tervmódosító javaslat szerint az utca a 441/21-
as hrsz.-ú ingatlan északkeleti telekhatárának vonala közelében zsákutcaként lehatárolásra kerülne, és csak 
gyalogos közlekedésre megnyitva a tervezett zöldterületen belül vezetne tovább a kőkereszt közelében az utca 
további, majd derékszögben megtört szakaszáig. A TSZT tervezetében a tárgyi területen ennek megfelelően a 
közúti közlekedési terület a Határ utca kialakult vonalában és szélességében kerül kijelölésre. Az ettől északra 
fekvő 484-es hrsz.-ú ingatlan legnagyobb része pedig az Lke jelű kertvárosias lakóterületbe kerül besorolásra 
a belterületi határig. A Szilvás utca kiszélesítésre kerül, amely az ingatlan délnyugati 5 méter széles sávjának a 
közúti közlekedési területbe sorolásával jár. A tervezési terület északkeleti csücskében a hatályos tervhez 
hasonlóan egy Zkk jelű zöldterületbe sorolt terület kerül lehatárolásra a helyi védelem alatt álló kőkereszt 
környezetében, csatlakozva a zöldterület hatályos tervben már kijelölt részéhez. 

Mivel a terület belterületbe vonása a közelmúltban megtörtént, így a meglévő belterületi határ jelölés 
módosítása és a tervezett belterületi határvonal törlése szükséges ezen a szakaszon. 

A kialakuló közkert 655 m2 nagyságú, tehát valamivel nagyobb, mint a hatályos tervben a tervezési területen 
belül szereplő zöldterület (600 m2). A TSZT-n lehatárolt kertvárosias lakóterület összesen 2945 m2, a Határ utca 
közlekedési területe pedig 912,5 m2. 

A javasolt módosítás révén az alábbi területfelhasználási változások tervezettek: 

    Jelenlegi terület  Javasolt módosítás után kialakuló terület 

Lke    2563,9 m2   2945,0 m2 

KÖu    1457,8 m2   1021,7 m2 

Zkk        600,0 m2     655,0 m2 

Összesen   4621,7 m2   4621,7 m2 

Beépítésre szánt terület  2563,9 m2   2945,0 m2 

Beépítésre nem szánt terület 2057,8 m2   1676,7 m2 

Beépítésre szánt terület növekménye    381,1 m2    

2.5.2. A Szabályozási terv módosító javaslata  

A hatályban lévő Szabályozási terven csupán a 484-es hrsz.-ú földrészleten belül a tervezett lakóterület 
lehatárolásának módosítása történik, és ezzel párhuzamosan a 441/31-es hrsz.-ú Határ utca eredeti közterületi 
sávban történő megtartására tesz javaslatot a terv. 

A TSZT módosító javaslatának megfelelően a Határ utca kialakult közúti közlekedési területe a KÖu jelű, de a 
SZT-en jel nélkül ábrázolt övezetbe kerül visszasorolásra. Az ettől északra fekvő 484-es hrsz.-ú ingatlan 
legnagyobb része pedig a belterületi határig az Lke jelű kertvárosias lakóterület egy építési övezetébe kerül 
besorolásra. Javaslatunk szerint a területen egy új, a hatályos HÉSZ-ben eddig nem szereplő építési övezet 
meghatározása szükséges a terület kedvezőtlen, hosszú és kis mélységű, erősen elkeskenyedő alakjának 
figyelembevételével. A Szilvás utca kiszélesítése miatt az ingatlan délnyugati 5 méter széles sávjának a 
leszabályozásával a közúti közlekedési terület KÖu jelű övezetének szélessége megnő a jelenleg érvényben 
lévő SZT-hez hasonlóan 5 méterrel. A tervezési terület északkeleti csücskében a hatályos tervhez hasonlóan 
egy Zkk-2 jelű zöldterületi övezetbe sorolt közkert kerül lehatárolásra a helyi védelem alatt álló kőkereszt 
környezetében a hatályos terv szerint megmaradó közkerthez kapcsolódóan. A tervezett zöldterület a 
lakóterülettől szabályozási vonallal kerül lehatárolásra, a Határ utca szélességében pedig övezethatár kerül 
ábrázolásra a zsákutca tervezett északkeleti végén. Az utca északkeleti szakasza a hatályos terv szerinti marad. 
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Mivel a terület belterületbe vonása a közelmúltban megtörtént, így a meglévő belterületi határ vonala a TSZT-
hez hasonlóan módosítandó.  

A módosított lehatárolással kijelölt kertvárosias lakóterület összesen 2945 m2 nagyságú, ahol két telek kialakítása 
tervezett a hatályos tervhez hasonlóan. A Szilvás utca közelében egy 50-55 méter hosszú telek, ettől északkeletre 
egy kb. 134 méter hosszú, keskeny telek alakítható ki a tervezett közkert határáig. A két telek Határ utca szélétől 
mért mélysége 21 és 10,3 méter között változó, északkelet felé erősen elkeskenyedő. Emiatt a két ingatlan csak 
nagyon korlátozottan beépíthető, ezért szükséges a telkekre egy új építési övezet meghatározása a szokásostól 
eltérő minimális telekszélességi és mélységi előírásokkal, valamint az építési helyek egyedi meghatározásával. 
Javaslatunk szerint az új építési övezet az Lke-4 jelet kapja, és az építési hely lehatárolása a SZT-en ábrázolásra 
kerül. Az építési övezetben az előkert 5 méter, az oldalkert 3 méter, az erdő felőli oldalkert pedig 1 méter lehet, 
amely a szomszédos erdőterület esetében nem okoz korlátozást. A kialakítható minimális teleknagyság 1000 
m2-ben kerülhet meghatározásra, a telkek mélysége a Határ utca felől minimum 8 méter, szélessége minimum 
50 méter a Határ utcával párhuzamosan. Az építési hely legkisebb mélysége a SZT szerint 8 méter. 

Jelen módosítás során a SZT-en egyéb változtatás nem szükséges. 

A tervezési terület délnyugati felét érintő régészeti lelőhely lehatárolása nem változik, így a jelen terv 
eredményeképpen lakóterületként beépíthetővé váló 484-es hrsz.-ú földrészlet beépítése során e korlátozást 
figyelembe kell venni.  

  

Pusztazámor község Szabályozási tervének módosító javaslata a 484-es hrsz.-ú földrészlet környezetéről  
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2.5.3. A Helyi Építési Szabályzat módosító javaslata 

A kertvárosias lakóterületre vonatkozó általános előírásokat a HÉSZ 7. §-a tartalmazza, amelyek jelen módosítás 
során is alkalmazásra kerülnek. A kertvárosias lakóterület építési övezeteinek egyedi előírásait a 8-10. § írja elő, 
így a javasolt új, Lke-4 jelű építési övezet előírásainak meghatározásához egy új paragrafus beillesztése szükséges 
a hatályos rendeletbe az alábbiak szerint:   

„3.2.4. Az Lke -4 jelű lakóövezet 
(Pusztazámor tervezett szabadonálló beépítésű 

 kertvárosias lakóterületei) 
10/A. § 

(1) Az építési övezetben a kialakítható beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét a 
(2)-(5) bekezdés rendelkezéseit, valamint a 3. melléklet előírásait betartva kell meghatározni. 

(2) A kialakítható telkek minimális nagysága 1000 m2. 
(3) A kialakítható telkek minimális szélessége a Határ utcával párhuzamosan 50 m, minimális mélysége a Határ 

utca felől minimum 8 m. 
(4) A telkenként megengedett legnagyobb szintterületi mutcátó 0,5 m2/m2. 
(5) Az építési övezetben az elő-, oldal- és hátsókert a SZT-en ábrázoltak szerint veendő figyelembe.” 
 

A kertvárosias lakóterület jelen tervmódosítás során kijelölésre kerülő Lke-4 jelű építési övezetére vonatkozó 
előírásokat a hatályban lévő HÉSZ nem tartalmazza, azt új övezetként kell meghatározni a HÉSZ rendelet 3. 
mellékletének kiegészítésével, egy új 3/A. sor beillesztésével az alábbiak szerint: 

„Pusztazámor község helyi építési szabályzatáról szóló  
3/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 

Az egyes építési övezetekben kialakítható beépítés paramétereire és a kialakítható legkisebb építési telek 

méreteire vonatkozó meghatározások 

A. B. C. D. E. 

Ssz. Építési 
övezet 

Beépítési mód Az építési telek 

(telek) 

legkisebb 

területe (m2) 

A beépítésnél alkalmazható 

    legkisebb 

zöldfelületi 

arány (%) 

legnagyobb 

beépítettség (%) épület- 

magasság (m) 

     

3/A. Lke-4 Szabadon álló 1000 50 30 5,0 

Mivel a fent ismertetett övezeti előírások a tervezett lakótelkek megvalósítását lehetővé teszik, a javasolt 
módosítás miatt a HÉSZ további kiegészítése, módosítása nem szükséges. 
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3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
A jelenleg hatályos Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv készítésekor nagyon 
alapos megalapozó munkarészek készültek, és kidolgozásra került az összes, jogszabályban előírt kötelező 
alátámasztó munkarész. A jelenlegi dokumentáció részeként új, részletes alátámasztó munkarészek azért nem 
kerülnek kidolgozásra, illetve a korábbi alátámasztó munkarészek azért nem kerültek megismétlésre, mert a 
Településszerkezeti terv, a Helyi Építési Szabályzat és az érintett Szabályozási terv szelvény módosítása során 
nem történik olyan változás, amelyek miatt az alátámasztó munkarészek átfogó módosítása szükséges lenne. A 
tervek helyzetfeltáró és alátámasztó szöveges munkarészei a tárgyi területre vonatkozóan alapvetően továbbra 
is változatlanul érvényesek, ezért a javasolt változtatások alátámasztására irányuló rövid helyzetfeltáró leírás is 
csak a módosítással érintett kis kiterjedésű területre (és tématerületekre) készül a szükséges szakági alátámasztó 
munkarészekkel együtt. 

3.1. Tájrendezés, természetvédelem 

A 484-es hrsz.-ú földrészlet és a 441/31-es hrsz.-ú Határ utca területe nem tartozik Natura 2000 területbe, és 
sem országos jelentőségű, sem helyi védett természeti terület nem található a tervezéssel érintett területeken. 

A legközelebbi természetközeli terület a tárgyi területtől egy volt zártkerti telkekből álló széles területsávon túl, 
a Zámori-patak mentén húzódó fás területsáv, amely szintén nem képezi részét az országos ökológiai hálózat 
egyetlen övezetének sem. Bár a javasolt módosítás minimális mértékben, de új beépítésre szánt terület 
kijelölésével is jár, a fentiek miatt a tervezett módosítás nem ütközik természetvédelmi előírásokkal. 

Természetvédelmi szempontból szükséges azonban hangsúlyozni, hogy a tervezéssel érintett két belterületi 
földrészlet északnyugati határán húzódó erdő és a viszonylag közeli Zámori-patak környezetének ökológiai 
értékei megőrzendők. Mivel azonban a javasolt módosítás csupán a 484-es hrsz.-ú belterületi földrészleten teszi 
lehetővé épület elhelyezését, a területen belüli épület-elhelyezés nem okoz kedvezőtlen hatást a környező 
természetközeli területekre. 

A tervezési terület nem képezi részét a tájképvédelmi terület övezetének sem. A 484-es belterületi földrészlet 
értékes növényállománnyal nem rendelkezik, így az előzetes elképzelések szerint kialakításra kerülő két épület 
megvalósítása a táj képében nem eredményez kedvezőtlen változást.  

3.2. Biológiai aktivitás érték  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 7. § (3) bekezdés b) alpontja szerint: 

„b) új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás 
értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban 
meghatározottak szerint nem csökkenhet,” 

Továbbá a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 18. § (1) és (3) bekezdése kimondja: 

„18. § (1) Az egy hektár területet meghaladó új beépítésre szánt terület kijelölésével járó településterv 
készítése vagy módosítása során, az Étv. 7. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott követelmény teljesülése 
érdekében, az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel összefüggő biológiai aktivitásérték 

a) egyenleg fenntartását a rendezési terv alátámasztó munkarészében kell igazolni, és 

b) egyenleg fenntartásához szükséges zöldfelületi követelményeket a helyi építési szabályzatnak kell 
tartalmaznia.” 

„(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti alátámasztó munkarész a biológiai aktivitásérték számítás során 
keletkezett növekmény (a továbbiakban: növekmény) mértékét is tartalmazhatja. A növekmény a teljes 
közigazgatási területre készülő új településterv elfogadásáig felhasználható, amennyiben a felhasználás módját 
az alátámasztó javaslat biológiai aktivitásérték számítási eredménye és a helyi építési szabályzat tartalmazza.” 

Viszont a korm. rendelet Átmeneti rendelkezéseiben az alábbi előírás szerepel: 

„78. § (5) Településrendezési eszköz 2027. június 30-ig történő módosításakor a területek biológiai 
aktivitásértékének számítása során 

a) a 9. mellékletet kell alkalmazni azzal, hogy az építési övezetek alatt beépítésre szánt területeket, az övezetek 
alatt beépítésre nem szánt területeket kell érteni, és 



PUSZTAZÁMOR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA  
A 441/31-ES HRSZ.-Ú HATÁR UTCÁRA ÉS A 484-ES HRSZ.-Ú BELTERÜLETI FÖLDRÉSZLETRE VONATKOZÓAN A MEGLÉVŐ UTCA MEGTARTÁSA 

ÉRDEKÉBEN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

23 
 

b) a 18. § (5)-(9) bekezdéseit kell alkalmazni azzal, hogy az (5) bekezdésben az építési övezetek alatt beépítésre 
szánt területeket, az övezetek alatt beépítésre nem szánt területeket kell érteni.” 

Fentiek miatt jelen módosítás során a számítást el kell végezni. 

A jelen tervmódosítás során az alábbi területfelhasználási változások történnek: 

    Jelenlegi terület   Javasolt módosítás után kialakuló terület 

Lke    2563,9 m2 = 0,26 ha   3140,0 m2 = 0,31 ha  

KÖu    1709,4 m2 = 0,17 ha   1096,4 m2 = 0,11 ha  

Zkk        788,1 m2 = 0,08 ha     825,0 m2 = 0,08 ha  

A TSZT legutóbbi módosításának Leírása szerint Pusztazámor tovább görgethető biológiai aktivitás értéke a 
52/2021. (XII.13.) sz. képviselő-testületi határozat alapján +145,94 pont. 

A BIA érték az egyes területfelhasználási egységek tekintetében jelen módosítás során az alábbiak szerint 
módosul: 

Hatályos terv 
szerinti  
terület- 
felhasználás 

Helyrajzi 
szám 
Terület  
(ha) 

Terület  
(ha) 

Fajlagos  
BIA 
érték 

Összes 
BIA 
érték 

Tervezett  
terület-
felhasználás 

Terület  
(ha) 

Fajlagos  
BIA  
érték 

Összes 
BIA 
érték 

Kertvárosias 
lakóterület 

 0,26 2,7 0,70  0,29 2,7 0,78 

Közúti 
közlekedési 
terület 

 0,15 0,6 0,09  0,10 0,6 0,06 

Zöldterület  0,06 6,0 0,36  0,07 6,0 0,42 

Jelenlegi BIA 
érték  

   1,15 
 

Tervezett BIA 
érték 

  1,26 

     Összesített BIA 
érték jelen 
módosítással 

  0,11 

     Korábbi 
tervből hozott 
BIA érték 

  145,94 

     Összesített, 
tovább 
görgethető BIA 
érték 

  0,11 + 
145,94

= 
146,05 

A fenti táblázatban felsorolt BIA értékeket a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 9. melléklet 1. pontja (Beépítésre 
szánt és beépítésre nem szánt területek biológiai aktivitásérték mutatói) alapján vettük figyelembe.  

Figyelembe véve a 52/2021. (XII.13.) sz. képviselő-testületi határozattal jóváhagyott TSZT-ben megmaradt 
értéket, a jelenlegi módosítás után a település tovább „görgethető” biológiai aktivitás értéke 146,05 pont! 

3.3. Zöldfelületi rendszer, a zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó 
javaslatok  

A tervezett módosítás a tájat, illetve a települési zöldfelületi rendszert nem érinti hátrányosan. A hatályos 
településrendezési eszközök zöldterületi munkarésze nem változik, továbbra is változatlanul érvényes marad. 

A módosítás által érintett belterületi földrészlet és közterület nem áll helyi szintű táj‐, illetve természetvédelmi 
oltalom alatt, és nem részei a NATURA 2000 területnek sem. 
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Az országos ökológiai hálózat egyetlen övezete és a tájképvédelmi terület övezete sem érinti a 484-es hrsz.-ú 
földrészletet és a 441/31-es hrsz.-ú Határ utcát.  

Mivel a javasolt módosítással érintett 484-es hrsz.-ú területen és a Határ utca egy részén a hatályos 
településrendezési eszközök is kertvárosias lakóterületet ábrázoltak, amely csak minimális mértékben növekszik 
a Határ utca nyomvonalának módosításával, és a lakóterületen a kialakítandó legkisebb zöldfelületi arány nem 
változik, a terület kialakítható zöldterületi fedettsége sem csökken az érvényben lévő tervhez képest.  

A 484-es hrsz.-ú belterületi földrészleten a tervezett épületek elhelyezésével párhuzamosan az ingatlan 
tulajdonosa tervezi a kertek intenzív növénytelepítését. A tervezett két lakótelken magas környezeti hatásfokú 
növénytelepítés (pl. többszintes fa-és cserjesávok, nagyobb lombtömegű, zártabb faállományok stb.) 
megvalósítása javasolt, ami az esztétikai megjelenésben is döntő jelentőségű lehet. 

3.4. Közlekedés 

A módosítással érintett terület a falu szélén, a központtól kissé távolabb helyezkedik el, közvetlenül Pusztazámor 
egyik keskeny mellékutcája, a Határ utca mellett. A Határ utca kialakult szélessége mintegy 5 méter. A javasolt 
módosítás révén kialakuló két telek megközelítése a Határ utcáról történik, amely a Szilvás utca folyatásában futó 
Naphegy utcán, vagy a Határ utca délkelet felé megtörő szakaszának a folytatásában húzódó Kereszt utcán 
keresztül érhető el a település egyik főutcaját képező Kossuth Lajos utca (81107 - Pusztazámor bekötő utca) felől. 
A Kossuth Lajos utca egyik irányban Sóskút felé tart, másik irányban a falu központja, és ott az M7 autópálya 
csomópontja felé vezető Móricz Zsigmond utca érhető el. A jelen módosítás tárgyát képező 484-es hrsz.-ú 
belterületi földrészlet beépítetlen jellegéből és a Határ utcáról nyíló telkek csekély számából adódóan a 
gépjármű-közlekedés a tárgyi területen nem meghatározó.  

A 484-es hrsz.-ú földrészleten csupán a már korábban kijelölt kertvárosias lakóterület lehatárolásának 
módosítása, a kialakult telekállapothoz való igazítása történik meg jelen tervezés során, amely a hatályos tervhez 
képest nem jár forgalomnövekedéssel. A terv alapján kialakítható két földrészleten egy-egy lakóépület 
elhelyezése tervezett, amelynek várható forgalma igen csekély. A kialakult 5 méteres szélesség miatt és a 
forgalom minimalizálása érdekében jelen terv még a Határ utca zsákutca-szerű lezárására is javaslatot tesz. 

A Településszerkezeti és Szabályozási terv módosítása során a hatályos településrendezési eszközökben szereplő 
fő- és egyéb közlekedési nyomvonalak nem változnak, a közlekedési hálózatra és azok elemeire a módosításnak 
nincs hatása. A meglévő utcahálózati szabályozás az eredetileg jogszerűen elfogadott szabályozáshoz képest 
ugyan változik a javasolt módosítás következtében, de a módosítás a Határ utca korábban tervezett új 
nyomvonalának az elvetéséről, és az Önkormányzat által nemrég felújított utca jelenlegi helyén történő 
megtartásáról szól. 

A településen a tömegközlekedést a Volánbusz 722 számú járata biztosítja. A buszok Budapest, Kelenföld 
vasutcaállomástól indulnak, és Pusztazámor autóbuszfordulóig közlekednek hétköznap kb. 20 percenként, 
hétvégén óránként. A legközelebbi megálló a Pusztazámor, malom megállóhely a Kossuth Lajos utcában. 

A településen vasutcai közlekedés nincs, víziutca nem érinti.  

3.5. Közműellátás 

A meglévő közművek részletes ismertetése Pusztazámor község 2017-2020 során készült településrendezési 
eszközeinek a megalapozó vizsgálatában megtalálható. 

A tervezési területen szükséges közműellátás a terület környezetében található közműhálózatokról biztosítható. 

Mint a következő E-közmű térkép-kivágatokról látható, a Határ utcán csupán minimális közműhálózat épült ki.  

3.5.1. Vízellátás 

A községben kiépült vízhálózati rendszer alapvetően körvezetékes, azonban található néhány ágvezeték is, 
amelyekben pangó víz keletkezhet. Az ellátó hálózat DN 100-as, a Kossuth Lajos utcában DN 200-as vízvezeték 
található, van azonban DN 80-as keresztmetszetű is. 

Az Érd és Térsége Viziközmű Kft. által biztosított vízellátás a Határ utca tárgyi szakaszán nem épült ki, de végigfut 
a Naphegy utcán a Szilvás utca torkolatáig, a Határ utca északnyugat-délkelet irányú szakaszának teljes hosszában 
a kőkereszt környezetéig, és a térség többi utcájában mindenhol.  
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A 484-es hrsz.-ú földrészlet környezetében meglévő összes közműhálózat (Forrás: https://ekozmu.e-
epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas/kozmuterkep) 

3.5.2. Szennyvízelvezetés 

A településen kiépült szennyvízcsatorna hálózat nagy részben gravitációs rendszerű, a domborzati viszonyokat 
figyelembe véve épültek ki az átemelők és a szennyvíz nyomóvezetékek. 

A kiépült gravitációs hálózat DN 200 KG-PVC. 

Az Érd és Térsége Viziközmű Kft. által üzemeltetett szennyvízcsatorna szinte ugyanezeken a nyomvonalakon épült 
ki, csupán a Szilvás utcát nem éri el a Naphegy utcai csatorna. 

    

A 484-es hrsz.-ú földrészlet környezetében meglévő víz és szennyvízelvezető hálózat (Forrás: https://ekozmu.e-
epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas/kozmuterkep) 

3.5.3. Csapadékvíz-elvezetés 

A település csapadékvizeinek befogadója a Zámori-patak. A patak befogadója Tárnok belterületén a Benta-patak. 
A Benta-patakot a KDV-VIZIG kezeli, a Zámori-patak üzemeltetője, a Közép-Dunamenti Vízgazdálkodási Társulat 
végelszámolás alatt van. A Zámori-patak a belterületen rendezett, külterületen azonban néhány szakasza 
növényzettel benőtt, feliszapolódott.  

A községben a vízelvezetés nyílt árok-hálózattal történik, illetve néhány helyen az árkok szikkasztó árokként 
üzemelnek. A szikkasztásnál figyelembe kell venni, hogy Pusztazámor felszín alatti víz állapota szempontjából 
érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszik. 
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A terület csapadékvíz-elvezetését a földrészlet közelében húzódó Zámori-patak biztosítja. Kiemelten oda kell 
figyelni arra, hogy szennyezett csapadékvíz ne kerüljön a befogadóba. Ennek elkerülése érdekében a szükséges 
helyeken előtisztító berendezések alkalmazása javasolt. 

     

A 484-es hrsz.-ú földrészlet környezetében meglévő gáz és villamosenergia hálózat (Forrás: https://ekozmu.e-
epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas/kozmuterkep) 

3.5.4. Gázellátás 

A település lakossági és kommunális (közintézményi) fogyasztóinak hőellátása alapvetően földgáz 
felhasználásával történik. 

A település földgáz ellátásának szolgáltatója, az elosztóhálózat tulajdonosa és üzemeltetője a TIGÁZ-DSO 
Földgázelosztó Kft. Hajdúszoboszló, a területileg illetékes üzeme a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. Gödöllő 
Területi Egység Hálózatüzemeltetés, míg az újabb gázigény bejelentést a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. 
Hálózatfejlesztés Gödöllő fogadja. A TIGÁZ mint a területileg illetékes gázszolgáltató a térség gázellátásba történt 
bekapcsolását a távlati igényeknek megfelelő csőátmérőkkel végezte.  

A térség gázellátásának alapja a Tárnok határában telepített gázfogadó és nyomásszabályozó állomás. A 
gázfogadó három községet szolgál ki, Tárnok, Sóskút és Pusztazámor gázellátását biztosítja. A nyomásszabályozó 
állomás KÖGÁZ 6000/6/3 típusú, ahonnan a középnyomású (p=3,0 bar) elosztóhálózat kiépült. Sóskút felé 
középnyomású dn 200 PE méretű gázvezeték épült, melyről a község déli oldalánál dn 160 PE elágazás épült 
Pusztazámor déli oldala felé. Ez a vezeték táplálja a község területén belül kiépült középnyomású gázhálózatot. 

A gázhálózat Pusztazámor szinte minden utcájában megtalálható. A gázvezeték a Határ utca tárgyi szakaszán nem 
épült ki, de végigfut a Naphegy utcán a Szilvás utca torkolatáig, a Határ utca északnyugat-délkelet irányú 
szakaszának teljes hosszában a kőkereszt környezetéig, és a térség többi utcájában mindenhol.  Az elosztóhálózat 
olyan paraméterekkel épült, hogy az egyes utcákban valamennyi ingatlan ráköthető és a meglevő beépítés távlati 
igényeinek a kiszolgálására is alkalmas. 

A tervezendő középnyomású gázvezetékek az ingatlanok térségében meglévő és tervezett utak alatt épülhetnek, 
az MSZ 7487/2 szabvány szerinti elrendezésben, figyelembe véve a többi közmű elhelyezését. A gázvezeték a 
"hideg oldalon", azaz a déli, illetve a nyugati oldalon építhető.  A javasolt gázhálózat átlagos fektetési mélysége: 
1,0 – 1,2 m. A gázvezeték átmérőket a kiviteli tervek készítése során lehet meghatározni.  

A középnyomású hálózatról csatlakoznak le a lakossági és közületi fogyasztók. Az ingatlanokon belül házi vagy 
egyedi nyomásszabályozók vannak telepítve, amelyek a középnyomású (p=3,0 bar) földgázt kisnyomásúra 
(p=0,03 bar) redukálják a közvetlen fogyasztói igények kielégítésére. 

Az egyedi nyomáscsökkentők telepítésénél a megjelenésre is figyelemmel kell lenni. A legkedvezőbb elhelyezési 
mód a földalatti elhelyezés. Föld feletti elhelyezés esetén a nyomáscsökkentőt az előkertbe kell elhelyezni 
megfelelő növénytakarással. 

A helyi nyomáscsökkentőktől a telken belüli elosztás kisnyomású vezetékekkel történik, ezekről elégítik ki 
közvetlen a fogyasztói igényeket. A telken belüli kisnyomású elosztóvezetéket is földalatti elhelyezéssel kell 
megépíteni.  
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3.5.5. Elektromos energia-ellátás 

Pusztazámor villamosenergia igényeit az ELMŰ Hálózati Kft biztosítja. A település villamosenergia ellátásának 
bázisai a környező településeken üzemelő 132/22 kV-os alállomások, amelyekről induló 22 kV-os 
középfeszültségű gerinc elosztóvezetéken érkezik a villamosenergia Pusztazámor településre. 

Az alállomásról induló 22 kV-os szabadvezeték hálózat fűzi fel Pusztazámor fogyasztói transzformátor állomásait. 
A település ellátását szolgáló transzformátor állomások jellemzően oszloptranszformátorok. 

A transzformátorokról induló kisfeszültségű elosztóhálózatról lehet az egyes fogyasztók ellátását megoldani. 

Az elektromos hálózat szintén kiépült a gázellátásnál említett utcákban, de az be is fordul a Határ utca délnyugati 
végénél, és a 441/30-as hrsz.-ú ingatlan közepéig tart. 

A településen meglevő közép- és kisfeszültségű hálózat több helyen még oszlopokon halad. Új hálózatépítés, 
összhangban az iparági előírással, már csak földalatti elhelyezéssel történhet. 

A település már beépített így már ellátott területein a tervezés távlatáig várhatóan a hálózatok föld feletti 
elhelyezése fennmarad. Ezeken a területeken arra kell törekedni, hogy legalább egy oszlopsorra kerüljön 
fektetésre valamennyi, az utcában haladó vezetékes villamosenergia és elektronikus hírközlési hálózat, hogy 
újabb oszlopsor ne kerüljön elhelyezésre. 

A település belterületén új házi bekötést már csak földalatti csatlakozással szabad kivitelezni, hogy a távlati 
hálózatfektetési mód átalakítási lehetőségét majd a bekötések minél kevésbé korlátozzák. 

3.5.6. Megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőség 

Fontos megemlíteni, hogy 2019. január 1-étől új épületekre már a közel nulla energiaigényű épületek 
követelményszintjét kell alkalmazni. Ezen követelményszint fontos eleme, hogy az épület energiaigényét az 
összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva legalább 25%-os mennyiségben megújuló 
energiaforrásból kell biztosítani.  

Bár az energiaigények 25 %-át megújuló energiahordozó hasznosításával kell kielégíteni, ez a megújuló 
energiahordozók szakaszos rendelkezésre állása folytán nem teljesíthető állandóan, így a hagyományos 
vezetékes energiahordozókkal is ki kell tudni elégíteni a csúcs energiaigényeket. A felhasznált energiában a 
megújuló energiahordozók előírt arányát az adott éven belül kell teljesíteni. 

Helyi energia beszerzésre, környezetterhelés növelésének elkerülésével történő energiatermelésre a megújuló 
energiahordozók alkalmasak. A megújuló energiahordozók közül a település földrajzi adottsága alapján a nap-, 
és a föld energiájának hasznosítási lehetőségét érdemes figyelembe venni. 

Energiagazdálkodási szintet is érintően távlatilag reálisan a megújuló energiahordozók közül a nap energiája 
hasznosítható. A település természeti adottsága, hogy 2020 körüli a napos órák száma, ennek aktív 
hasznosításával hagyományos energiahordozó megtakarítás érhető el. Az aktív hasznosítás a napkollektorok és 
a naperőművek alkalmazásával érhető el. Ezek gondos elhelyezéséhez szükséges az építész esztétikai 
igényessége is, ennek nem szabad arculatrontóvá válni. 

A napkollektorokkal a használati melegvíz termelésre és elő-, utófűtési szezonban temperáló fűtésre fordítandó 
közüzemi energiafelhasználás csökkenthető. A naperőművekkel a villamosenergia felhasználás csökkenthető. A 
ma még elfogadott ad-vesz rendszer alkalmazásával a többlet termelt villamosenergia egyszerűen a közhálózatra 
terhelhető, hiány esetén ugyanazzal a hálózati rendszerrel a közhálózati vételezés megoldható. 

A napenergia aktív hasznosításának alkalmazásával kapcsolatban azonban meg kell említeni az időjárástól való 
függőséget. Így az igények kielégíthetőségét a hagyományos energiahordozókkal is ki kell tudni elégíteni. A 
napenergia hasznosítása csak az éves energiafelhasználás csökkentésében játszik jelentős szerepet, amely a 
fenntartási költségek csökkentését eredményezi. 

A passzív napenergia-hasznosítás az épületek tájolásával érhető el. Ezt nagyon jól lehet hasznosítani új épületek 
elhelyezésénél, az új épületek jól megtervezett telepítésével. Az épület kedvezőbb tájolásán kívül egyéb 
építészeti elemek alkalmazásával, tudatos növénytelepítéssel fokozni lehet a hasznosítható napenergia 
mennyiségét. Jelentős vezetékes energiafogyasztás takarítható meg, ha az új épületek tervei a passzív napenergia 
hasznosítására törekedve készülnek. Nagyon fontos a tovább tervezés során ennek a szemléletnek az 
alkalmazása. 
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A föld energiájának hasznosításával szintén a hagyományos energiahordozók használata csökkenthető, de 
lassabb megtérülése nem segíti terjesztését.  

3.5.7. Hírközlés 

3.5.7.1. Vezetékes elektronikus hírközlés 

Pusztazámor vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. biztosítja. A Budapesti 
szekunderközponthoz tartozó 32-es körzetszámú Biatorbágy primer központ a település vezetékes távközlési 
hálózatának bázisa. A Biatorbágyon üzembe helyezett digitális telefonközponttal a térségének – ezen belül 
Pusztazámornak is – a távközlési ellátottságát megoldotta. A település 23-as körzetszámon csatlakozik az 
országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.  

A településen belül kiépített vezetékes hálózat a település belterületét teljes mértékben lefedi, az igények 
kielégítettek. 

A vezetékes hírközlési (táv és műsorelosztási) szolgáltatás bár műszaki megjelenésében közmű jellegű, 
szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért az igénylők ellátása is egyéni elbírálással, egyéni szerződéskötés alapján 
történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként valósítja meg. Igény esetén a tervezett 
két lakóingatlan ellátása is ennek igénybevételével történhet. 

A hálózatfejlesztés új fejlesztési területen már csak földalatti kivitelezéssel valósítható meg. Már ellátott 
területen, ahol a gyengeáramú elosztóhálózat föld feletti elhelyezésű, új elektronikus hírközlési hálózat építése 
már ott is csak földalatti elhelyezéssel támogatható, ha a meglévő szabadvezetékes hálózat fizikai 
infrastruktúráját az adott célra nem tudja hasznosítani. 

3.5.7.2. Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

A távközlési ellátottságot lényegesen növeli a mobiltelefonok használata. Ennek elméletileg területi korlátja 
nincs. A településen üzemelő és a tágabb térségben elhelyezett létesítmények, antennák segítségével, 
valamennyi vezeték nélküli táv- (T-Mobile, Telenor, Vodafone) és műsorelosztó szolgáltató megfelelő vételi 
lehetőséget tud biztosítani. 

 

A 484-es hrsz.-ú földrészlet környezetében meglévő hírközlési hálózat (Forrás: https://ekozmu.e-
epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas/kozmuterkep) 

A tervezett módosítás a közműellátás rendszerét nem befolyásolja, nem érinti a hatályos tervhez korábban 
kidolgozott közmű (víz‐, szennyvíz, csapadékvíz, energia) és hírközlési javaslatok megoldásait. Így jelen lokális 
módosításhoz ezen alátámasztó munkarészek részletes kidolgozása nem szükséges. A korábbi megoldások 
változatlanul érvényesek. 
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4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
A 484-es hrsz.-ú földrészlet területén megvalósításra kerülő két lakótelek beépítése során a környezetvédelmi 
előírások általános betartása mellett a módosítással érintett területre vonatkozóan a környezeti feltételek, a föld, 
a felszíni és felszín alatti vizek, a levegőtisztaság‐védelem, a zaj‐ és rezgésterhelés, a hulladékkezelés 
vonatkozásában nem változnak számottevő mértékben. A tervezett fejlesztés várhatóan nem jelent majd 
érdemben változást a környezetterhelés szempontjából, ezért – a Helyi Építési Szabályzat javasolt zöldfelület-
kialakítási előírásain túlmenően – nincs szükség különleges környezetvédelmi létesítmények, illetve intézkedések 
bevezetésére. 

A lakóépületek kertjeinek zöldfelületi kialakítását minél erősebb környezetvédelmi védőhatással szükséges 
megoldani, a természetvédelmi javaslatokban leírt növénytelepítési szempontok figyelembevételével. 

4.1. A földtani közeg és a termőföld védelme 

A tervezési terület korábban Pusztazámor külterületébe tartozott, és mezőgazdasági művelés alatt állt. A 
közelmúltban a terület belterületbe vonása megtörtént, és ma már csupán egy füves terület néhány kicsi 
beültetett bokorral. A tárgyi ingatlan már nem termőföld, így annak védelme jelen módosítás során nem 
releváns. A földhivatali nyilvántartás szerint a 484-es hrsz.-ú ingatlan kivett beépítetlen terület. A föld védelme 
érdekében a beruházással érintett ingatlanon – ahol ez még lehetséges – a felső humuszos talajréteget le kell 
termelni, és az építkezés során elkülönítetten tárolni, majd az építés befejezése után felhasználni a 
tereprendezéshez. 

A tervezési területen nem található sem bányatelek, sem ásványi nyersanyag szempontjából megkutcátott 
terület. A tárgyi ingatlan területén – tudomásunk szerint – nem található szennyezett talajú, kármentesítésre 
szoruló terület sem. Amennyiben a tárgyi ingatlan területén mégis szennyezett talajú, kármentesítésre szoruló 
terület található, akkor a szennyezett talaj kitermelését, elszállítását az építkezések megkezdése előtt el kell 
végezni. A terület sík, így tereprendezésre nem szorul, de ha az épületek kialakítása miatt szükséges bizonyos 
tereprendezés, a feltöltésekhez csak a talajvédelmi hatóság által engedélyezett szennyeződésmentes anyag 
hasznosítható. 

4.2. Felszíni- és felszín alatti vizek védelme 

A Területi Vízügyi Hatóság tájékoztatása szerint Sóskút a felszín alatti víz szempontjából a fokozottan érzékeny, 
a felszín alatti vizek minősége szempontjából kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő 
települések közé tartozik. A vízminőség-védelmi területek övezete is érinti a település közigazgatási területét, és 
a tárgyi területet, amelyre vonatkozóan a hatályos településrendezési eszközökben megfogalmazott előírások 
betartandók.  

Talajvédelmi szempontból veszélyforrás a terület beépítése, ill. a közlekedésből eredő szennyező anyagok 
kiülepedése és talajba való mosódása lehet, mely kihat a felszín alatti vizek minőségére is. Mivel a forgalom 
növekedése jelen módosítás következtében elenyésző, így ennek várható káros hatása sem számottevő. 

A tervezési terület felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny, ezért a tervezett új lakóépületek 
csatornahálózatra való rácsatlakozása elengedhetetlen követelmény.  

A csapadékvizek szénhidrogén szennyezése nagyon környezetszennyező, ezért nagyobb szénhidrogén 
szennyezésnek kitett felületeken kiemelt járdaszegéllyel kell biztosítani, hogy a csapadékvíz nehogy a talajba 
mossa a szennyeződést. A két kialakuló lakótelken tervezett parkoló-területek burkolatáról összegyűlő 
csapadékvizet – amennyiben szükséges – hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül lehet befogadóba bevezetni.  

4.3. Levegőtisztaság-védelem 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet szerint Pusztazámor 
a „Budapest és környéke” légszennyezettségi zónába tartozik. 

Pusztazámor levegőminőségét szinte kizárólag a közlekedési eredetű levegőszennyezés határozza meg. Az elmúlt 
években minimális mértékben megfigyelhető népességszám növekedés a közlekedésből származó 
légszennyezésre kedvezőtlen hatást gyakorolt, de tekintve a település nagyságát és szerkezetét, ez a hatás tárgyi 
településszéli területen nem érezhető.  
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A fűtésből származó levegőszennyezés fajlagosan alacsony, mivel a községben a gázhálózat kiépítettsége szinte 
teljeskörű. 

Pusztazámor belterületén, a tárgyi terület közelében jelentős légszennyező üzem, létesítmény nem található, a 
területen levegőtisztaság-védelmi szempontból védelmi övezet nem került kijelölésre. 

A tárgyi terület településszerkezeti elhelyezkedése a levegőtisztaság-védelem szempontjából kedvező, mivel a 
gazdasági területek a tervezett ingatlanoktól délre helyezkednek el, így az uralkodó északnyugati szélirány nem 
a tervezett lakóépületek felé mutcát. A környező mezőgazdasági területektől pedig egy széles erdősáv választja 
el a területet, így várhatóan nem fog levegőszennyezés érvényesülni a tervezett lakóterületen. 

4.4. Zaj- és rezgés elleni védelem 

Pusztazámor közigazgatási területén környezeti zaj szinte kizárólag a közlekedésből származik, elsősorban a 
közigazgatási terület déli részén húzódó M7 gyorsforgalmi utca, valamint a 81107 jelű utca belterületi szakasza, 
a Kossuth Lajos utca mentén.  

A határértékeket a vonatkozó jogszabály (a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 
(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) határozza meg, amit minden tervezett beruházásnál figyelembe kell venni. 

A két új lakóépület e közlekedési nyomvonalaktól távol kerül megépítésre, és a tervezett épületek megközelítését 
szolgáló Határ utca forgalma a 484-es hrsz.-ú ingatlan előtt jelentéktelen, mivel az utca csupán néhány ingatlan 
megközelítését szolgálja, és javaslatunk szerint zsákutca-szerűen lezárásra kerül. Mivel a tehergépjármű forgalom 
pedig a település belterületén nem mehet keresztül, így a nehéz gépjármű forgalom a községben minimális.   

A tervezett módosítás megvalósítása nem okoz környezeti zajtól védendő területeken határérték feletti 
zajterhelést. 

4.5. Hulladékkezelés 

Pusztazámor teljes közigazgatási területén megoldott a kommunális szilárd hulladék szervezett gyűjtése és 
elszállítása. A hulladékok elszállítását, kezelését a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központot üzemeltető 
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FKF Hulladékgazdálkodási Divízió FKF Köztisztasági Divízió végzi. 

A településen meglévő hulladékgyűjtő udvaron szelektív és veszélyes hulladékok elhelyezésére szolgáló edények, 
konténerek is találhatók. Az ártalmatlanításra szánt hulladék a Regionális Hulladéklerakóba kerül. (forrás: Érd és 
Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft, Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv 2013-2015. közötti időszakra).  

A településen a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése már évekkel ezelőtt befejeződött. A rendszert a Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt. üzemelteti. A szennyvíz elvezetése az esővíztől elválasztott rendszerű csatornában 
történik és szennyvízátemelők segítségével a közigazgatási terület déli részén működő szennyvíztisztítóba kerül.  

A pusztazámori szennyvíztisztító telep a 150 m3/napos kapacitásával a társaság által üzemeltetett legkisebb 
szennyvíztisztító telep. A telep technológiáját tekintve OMS, totál oxidációs eleveniszapos rendszer, amely képes 
biológiai nitrogén, valamint részleges foszfor eltávolításra, vegyszeres foszfor eltávolítással kiegészülve. Az 
egyesített műtárgyat megelőzi egy előmechanikai egység. A tisztított szennyvíz fertőtlenítésére is lehetőséget 
adó technológiai vonalról a megtisztult szennyvíz a Zámori-patakba, mint befogadóba folyik. (forrás: 
https://www.erdivizmuvek.hu/tevekenysegunk/szennyvizelvezetes_es_tisztitas/) 
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5. MAGASABB SZINTŰ TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS 
Pusztazámor község az Önkormányzat 53/2020.(IX.14.) sz. képviselő-testületi határozatával elfogadott 
Településszerkezeti tervének készítése során a magasabb szintű terveknek, az Országos Területrendezési Tervnek 
(továbbiakban: OTrT) és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének (a továbbiakban: BATrT) való 
megfelelés igazolása teljeskörűen megtörtént. 

2018. december 12-én fogadta el a Parlament a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt (a továbbiakban Trtv.), amely 2019. március 15-én lépett hatályba.  

A Trtv. 19. § (4) bekezdése alapján a Trtv-ben meghatározott övezeteken túlmenően a további országos övezetek 
területi lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. 2019. 
június 22-én lépett hatályba a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 
szóló 9/2019. (X.6.) MvM rendelet, amely a Trtv. övezeti terveihez szorosan hozzátartozó, de abban nem szereplő 
térségi övezetek lehatárolását és előírásait tartalmazza. 

5.1. Országos és térségi területfelhasználási kategóriák  

RÉSZLET A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK 

SZERKEZETI TERVÉBŐL (A KIEMELT TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

RENDSZERE)  

 

 

 

 

 

A javasolt módosítás területe, a 484-es hrsz.-ú belterületi földrészlet a Pusztazámor községre vonatkozó térségi 
területfelhasználási kategóriák szerint a 2019 március 15-én hatályba lépett új területrendezési tervtörvény 
előírásai, illetve – annak megfelelően – a BATrT Szerkezeti terve alapján a kertes mezőgazdasági térség 
területére esik.  

A Trtv. 11. § b) bekezdése alapján 

„11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a településrendezési 
tervben, a 90. § (2) bekezdése figyelembevételével 

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni, a 
fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki;” 

A kertes mezőgazdasági térségre vonatkozó számítást az 5.4. fejezet tartalmazza. 

TERVEZÉSI TERÜLET 



PUSZTAZÁMOR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA  
A 441/31-ES HRSZ.-Ú HATÁR UTCÁRA ÉS A 484-ES HRSZ.-Ú BELTERÜLETI FÖLDRÉSZLETRE VONATKOZÓAN A MEGLÉVŐ UTCA MEGTARTÁSA 

ÉRDEKÉBEN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

32 
 

5.2. Országos és kiemelt térségi övezetek 

Az országos övezetek közül a település területét: 

• az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 

• az erdők övezete, 

• a jó termőhelyi adottságú szántók övezete, 

• a tájképvédelmi terület övezete, valamint 

• a vízminőség-védelmi terület övezete érinti. 

A Trtv. által meghatározott országos övezetek határai 

  

3/1. AZ ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 

MAGTERÜLETÉNEK, ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓJÁNAK ÉS 

PUFFER TERÜLETÉNEK ÖVEZETE 

 

AZ ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ ÖVEZETE A SÓSKÚTI PAPP-

HEGYEK KÖRNYEZETÉBEN ÉS A KÖZIGAZGATÁSI 

TERÜLET ÉSZAKI RÉSZÉN A ZÁMORI-PATAK KESKENY 

SÁVJÁBAN AZ ERDŐS TERÜLETEKET ÉRINTI! 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZETEK NEM ÉRINTIK. 

 

 

3/2. A KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓK 

ÖVEZETE 

 

AZ ÖVEZET A TELEPÜLÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT 

NEM ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 

TERVEZÉSI TERÜLET 

TERVEZÉSI TERÜLET 



PUSZTAZÁMOR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA  
A 441/31-ES HRSZ.-Ú HATÁR UTCÁRA ÉS A 484-ES HRSZ.-Ú BELTERÜLETI FÖLDRÉSZLETRE VONATKOZÓAN A MEGLÉVŐ UTCA MEGTARTÁSA 

ÉRDEKÉBEN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

33 
 

  

3/3. ERDŐK ÖVEZETE 

 

AZ ÖVEZETET AZ AUTÓPÁLYA MELLETTI KESKENY 

SÁVOT ÉS A KÜLTERÜLET APRÓ FOLTJAIT ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETET KÖZÜL AZ ÖVEZET NEM 

ÉRINTI, CSUPÁN A SZOMSZÉDOS ERDŐSÁVOT! 

 

 

 

3/4. VILÁGÖRÖKSÉG ÉS VILÁGÖRÖKSÉG 

VÁROMÁNYOS TERÜLET ÖVEZETE 

(TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETI LEHATÁROLÁSSAL) 

 

AZ ÖVEZET A TELEPÜLÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT 

NEM ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 

3/5. A HONVÉDELMI ÉS KATONAI CÉLÚ TERÜLET 

ÖVEZETE 

(TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETI LEHATÁROLÁSSAL) 

 

AZ ÖVEZET A TELEPÜLÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT 

NEM ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 

TERVEZÉSI TERÜLET 

TERVEZÉSI TERÜLET 

TERVEZÉSI TERÜLET 
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A 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet által meghatározott országos övezetek határai 

 

1/1. A JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓK 

ÖVEZETE 

 
AZ ÖVEZET ELSŐSORBAN A KÜLTERÜLET KÖZÉPSŐ 

RÉSZÉNEK KISEBB FOLTJAIT ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 

 

1/2. AZ ERDŐTELEPÍTÉSRE JAVASOLT TERÜLET 

ÖVEZETE 

 
AZ ÖVEZET PUSZTAZÁMOR KÖZIGAZGATÁSI 

TERÜLETÉT NEM ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 

 

1/3. A TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE 

 
AZ ÖVEZET PUSZTAZÁMOR KÖZIGAZGATÁSI 

TERÜLETÉT A SÓSKÚTI PAPP-HEGYEK 

KÖRNYEZETÉBEN ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 

TERVEZÉSI TERÜLET 

TERVEZÉSI TERÜLET 

TERVEZÉSI TERÜLET 
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1/4. VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE 

 
AZ ÖVEZET PUSZTAZÁMOR KÖZIGAZGATÁSI 

TERÜLETÉT A BELTERÜLETTŐL ÉSZAKRA ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET ÉRINTI! 

 

  

1/5. NAGYVÍZI MEDER ÖVEZETE 

 
AZ ÖVEZET PUSZTAZÁMOR KÖZIGAZGATÁSI 

TERÜLETÉT NEM ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 

  

1/6. A VÁSÁRHELYI TERV KERETÉBEN TERVEZETT 

SZÜKSÉGTÁROZÓK TERÜLETE 

 
AZ ÖVEZET PUSZTAZÁMOR KÖZIGAZGATÁSI 

TERÜLETÉT NEM ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 

Az országos övezetek közül – a Trtv. és az MVM rendelet övezeti mellékletei szerint – a tervezési területet 
kizárólag a vízminőség-védelmi terület övezete érinti.  

TERVEZÉSI TERÜLET 

TERVEZÉSI TERÜLET 

TERVEZÉSI TERÜLET 
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• A vízminőség-védelmi terület övezetére a Trtv. felhatalmazása alapján a területrendezési tervek 
készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 5. 
fejezete vonatkozik. 

„5. Vízminőség-védelmi terület övezete 

5. § (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 településrendezési eszközeinek készítése során 
ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi 
szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.” 

A Pusztazámor teljes közigazgatási területére készült településrendezési eszközök készítésekor kijelölésre 
kerültek a vízvédelemmel érintett területek, és a HÉSZ-ben meghatározásra kerültek az ezekre vonatkozó 
előírások. A tervezett két lakóingatlant teljes közművesítéssel kell ellátni, és be kell tartani a hatályban lévő HÉSZ 
vízminőség-védelmi előírásait. Ennek figyelembevételével a javasolt módosítás övezeti érintettsége a 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény és a 
9/2019. (VI.14.) MVM rendelet előírásaival nem ellentétes. 

A BATrT által meghatározott kiemelt térségi övezetek határai 

   

2/1. AZ ÁSVÁNYI NYERSANYAGVAGYON ÖVEZETE 

 
AZ ÖVEZET PUSZTAZÁMOR KÖZIGAZGATÁSI 

TERÜLETÉT NEM ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

  

2/2. A RENDSZERESEN BELVÍZJÁRTA TERÜLET 

ÖVEZETE 

 
AZ ÖVEZET PUSZTAZÁMOR KÖZIGAZGATÁSI 

TERÜLETÉT NEM ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

TERVEZÉSI TERÜLET 

TERVEZÉSI TERÜLET 
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2/3. A FÖLDTANI VESZÉLYFORRÁS TERÜLET ÖVEZETE 

 
AZ ÖVEZET PUSZTAZÁMOR KÖZIGAZGATÁSI 

TERÜLETÉT NEM ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 

 

A kiemelt térségi övezetek közül a település területét, és így a módosítással érintett területet egyik övezet sem 
érinti. 

A Trtv. 22. §-a szerint „A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési 
eszközök készítése során a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatását 
mérlegelve kell lehatárolni.” Az övezetek pontos lehatárolása jelen tervmódosítás keretében nem került 
előzetesen megkérésre.  

A Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének a Pest Megye Területrendezési Tervéről szóló 10/2020. (VI.30.) 
önkormányzati rendeletében egyedileg meghatározott megyei övezetek egyike sem érinti a települést, így a 
módosítással érintett területet sem. 

5.3. Országos és térségi műszaki infrastruktúra hálózatok 

Az országos műszaki infrastruktúra hálózatok közül a települést északnyugaton egy tervezett főutca szeli át.  

A keleti közigazgatási határ mentén pedig a Térségi Szerkezeti Terv szerint egy földgázszállító vezeték húzódik.  

A településtől északra, a közigazgatási területet már nem érintve ábrázolt a tervezett nagysebességű 
vasutcavonal, amely Biatorbágy közigazgatási területén vezet keresztül. 

A javasolt módosítás területét sem az országos, sem a kiemelt térségi műszaki infrastruktúra hálózatok nem 
érintik.  

5.4. Az OTrT és a BATrT adta bővítési lehetőségek, a térségi területfelhasználási 
kategóriáknak való megfelelőség igazolása, egyéb előírások betartása 

A mezőgazdasági térségre a Trtv. 11. § b) bekezdése vonatkozik: 

„11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a településrendezési 
tervben, a 90. § (2) bekezdése figyelembevételével 

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni, a 
fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki;” 

A települési térség növekményét a Trtv. 24. fejezete szabályozza az alábbiak szerint: 

„40. § (1) A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a településrendezési tervben a 
beépítésre szánt terület növekménye nem haladhatja meg a 8. mellékletben foglalt területi mérleg szerinti 
települési térség területének 2%-át. A beépítésre szánt terület növekményére is alkalmazni kell a 12. §-ban és a 
38. §-ban foglalt rendelkezések előírásait. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti beépítésre szánt terület növekményen felül, a kertes mezőgazdasági térség 
területfelhasználási kategória területén, a 8. mellékletben foglalt területi mérleg szerinti települési térség területe 
összességében legfeljebb 1%-ának megfelelő terület beépítésre szánt lakó-, üdülő- vagy vegyes területté 
minősíthető az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: 

TERVEZÉSI TERÜLET 
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a) az érintett terület a települési térséggel határos, 

b) a tervezett funkcióhoz tartozó, jogszabályban szabályozott és a helyi sajátosságoknak is megfelelő 
telekstruktúra, telekméret és telekgeometria kialakítása biztosított, 

c) a tervezett funkció működéséhez szükséges - a megközelítést és a közművek elhelyezését egyaránt lehetővé 
tevő - közterületek biztosítottak vagy biztosíthatóak, 

d) a közművek kiépítettek vagy kiépítésük lehetősége és feltételei biztosítottak, és 

e) amennyiben indokolt, az a)-d) pontokban foglalt településfejlesztési célok és feladatok biztosításának és 
megvalósításának érdekében a települési önkormányzat az Étv. 30/A. §-a szerinti településrendezési 
szerződéseket az érintett tulajdonosokkal megkötötte. 

(3) A kertes mezőgazdasági térségnek az I. és II. osztályú borszőlő termőhelyi kataszterhez, az ökológiai hálózat 
magterületéhez vagy az ökológiai hálózat ökológiai folyosójához tartozó területe nem minősíthető beépítésre 
szánt területté. 

(4) A kertes mezőgazdasági térség területét - az (1) és (2) bekezdés szerinti beépítésre szánt terület 
növekményének kivételével - a településrendezési tervben beépítésre nem szánt övezetbe kell sorolni.” 

A TEIR-ben fellelhető adatszolgáltatás szerint Pusztazámoron a mezőgazdasági térség nagysága 495 ha, 
amelynek legalább 75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias 
lakóterület és vegyes terület kivételével egyéb terület kijelölhető. A jelen módosítás során a beépítésre szánt 
terület növekménye 576,1 m2, azaz 0,06 ha. Fentiek alapján a 484-es hrsz.-ú földrészleten tervezett módosítás 
során a térségi területi mérleg adatai az alábbiak szerint változnak. 

Mezőgazdasági térség nagysága       495,00 ha 100,00 % 

A mezőgazdasági térségből egyéb területbe sorolható terület nagysága  123,75 ha   25,00 % 

Mezőgazdasági térségből korábban erdőterületbe sorolt terület nagysága     9,96 ha     2,01 % 

Mezőgazdasági térségből lakóterületbe sorolt terület nagysága          0,04 ha     0,01 % 

A továbbiakban a mezőgazdasági térségből egyéb területbe sorolható terület nagysága 

         113,75 ha 22,98 %  

 

https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=meta&rq_proc=strfr&dbid=70&ev=2019 

https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=meta&rq_proc=strfr&dbid=70&ev=2019
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A Trtv. 40. § (2) szerint a kertes mezőgazdasági térség területfelhasználási kategória területén, a 8. mellékletben 
foglalt területi mérleg szerinti települési térség területe összességében legfeljebb 1%-ának megfelelő terület 
beépítésre szánt lakó-, üdülő- vagy vegyes területté minősíthető. 

A települési térség nagysága Pusztazámoron 197,71 ha. Ennek 1%-a 1,98 ha. Jelen módosítás során a 
beépítésre szánt terület növekménye 381,1 m2, azaz 0,04 ha. Mivel 0,04 < 1,98, így a tárgyi terület lakóterületté 
történő minősítése a fenti jogszabályi előírásnak megfelel. A településrendezési eszközök további módosítása 
során a kertes mezőgazdasági térség területfelhasználási kategória területén még 1,94 ha minősíthető át 
egyéb területté.   

Az átminősítés az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén lehetséges: 

„a) az érintett terület a települési térséggel határos”.  

A 484-es hrsz.-ú ingatlan a belterület, így a települési térség határán terül el. 

„b) a tervezett funkcióhoz tartozó, jogszabályban szabályozott és a helyi sajátosságoknak is megfelelő 
telekstruktúra, telekméret és telekgeometria kialakítása biztosított”. 

A HÉSZ módosító javaslata biztosítja a megfelelő telekméret és telekgeometria kialakítását.  

„c) a tervezett funkció működéséhez szükséges - a megközelítést és a közművek elhelyezését egyaránt lehetővé 
tevő - közterületek biztosítottak vagy biztosíthatóak”. 

A tárgyi lakóterület a Határ utca mellett fekszik, amely biztosítja a kialakuló két ingatlan megközelítését és 
infrastruktúra ellátását. 

„d) a közművek kiépítettek vagy kiépítésük lehetősége és feltételei biztosítottak”. 

A szükséges közművek a meglévő hálózatok tovább építésével biztosíthatók.  

„e) amennyiben indokolt, az a)-d) pontokban foglalt településfejlesztési célok és feladatok biztosításának és 
megvalósításának érdekében a települési önkormányzat az Étv. 30/A. §-a szerinti településrendezési 
szerződéseket az érintett tulajdonosokkal megkötötte”. 

A településrendezési szerződés megkötése jelen esetben nem indokolt.  

A Trtv. 40. § (1) bekezdése szerint a beépítésre szánt terület növekményére is alkalmazni kell a 12. §-ban és a 38. 
§-ban foglalt rendelkezések előírásait. 

„8. Új beépítésre szánt terület kijelölése 

12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési tervben új 
beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni:  

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek 
összenövését, és 

c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett 
rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős terület. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell mérlegelni, ha a c) pont szerinti 
meglévő beépítésre szánt terület - tervezett rendeltetésnek megfelelő - igénybevétele aránytalanul nagy terhet 
jelentene annak várható költsége miatt. 

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő 
kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, - 
gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy védelmi célú erdőterületet - kell kijelölni. 
Ha a zöldterület vagy védelmi célú erdőterület kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott 
területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a védelmi célú erdőterületet a település arra alkalmas 
más területén kell kijelölni.” 

Mivel az új beépítésre szánt terület a meglévő települési terület szegélyén helyezkedik el, beépítése nem okozza 
a különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését, és Pusztazámor nem rendelkezik be nem 
épített, de beépítésre szánt lakóterületekkel, a Trtv. 12. § (1) bekezdésének a), b) és c) pontja teljesül.  
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A településrendezési terv elmúlt évek során lezajlott felülvizsgálata során az Önkormányzat összesen 2 db. 
lakótelket jelölt ki, amelyeknek csupán a területi lehatárolása módosul jelen tervezés során, új telek nem kerül 
kijelölésre, csak a Határ utca eredeti, rövidebb nyomvonalának a megtartása miatt kerül sor a beépítésre szánt 
területek minimális növekedésére.   

Mivel a beépítésre szánt terület növekménye jelen módosítás során 381,1 m2, a 12. § (3) bekezdése alapján annak 
5%-át, azaz 19,1 m2 zöldterületet kell kijelölni legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 
kapcsolatban. A kialakuló lakóterület közvetlen szomszédságában tervezett egy közkert kialakítása, amely a 
tervezési területen belül a hatályban lévő tervben 600,0 m2 nagyságú. A jelen tervmódosítás során ez a terület 
655,0 m2 kiterjedésű lesz, így 55,0 m2-rel nagyobb, mint a hatályos tervben. Mivel 55,0 > 19,1, így a 12. § (3) 
bekezdésében előírtak is teljesülnek. 

A fenti előírások a budapesti agglomeráció településein még kiegészülnek a Trtv. 38. § alábbi előírásaival is: 

„38. § (1) 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. 

(2) 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. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt területen új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, ha a kijelölés a környezetre 
jelentős hatást gyakorló ipari területre irányul. 

(4) Új lakóterület, illetve vegyes terület csak a települési térséghez kapcsolódóan jelölhető ki.” 

A kialakításra kerülő két lakótelek jól illeszkedik a település meglevő szerkezetéhez, a kialakult belterület szélén, 
a települési térséghez kapcsolódóan helyezkedik el, semmilyen szempontból nem sért társadalmi érdeket, és a 
környezetben rendelkezésre áll a két lakótelek ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra-kapacitás. A jelen 
módosítás során kialakuló új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határától 200 méternél távolabb 
helyezkedik el, és lakóterületként szabályozott. Fentiek alapján a Trtv. 38. §-ának előírásai is betartásra kerülnek. 

A 38. § (1) bekezdés c) pontjában említett Kormányrendelet az OTÉK, amelynek 10/A. §-a írja elő az 
agglomerációs településeken az új lakóterületek kialakítására vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint: 

„10/A. § (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 víziközmű-ellátást, a lakóterület helyi 
közutcahálózata 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 utcahálózati elemek, különösen csomópontok és összekötő szakaszok 
tekintetében azt, hogy azok keresztmetszeti kapacitása nem merül ki, szolgáltatási szintje nem romlik, és többlet-
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utcavonalhasználat nem keletkezik, és 

d) a lakóterület területhatárán belül legalább egy játszóteret és pihenést, rekreációt szolgáló zöldterületet. 

Pusztazámor meglévő lakóterületei már beépültek, és a település nem is kíván új lakóterületeket kijelölni a 
kialakult kompakt településszerkezet megóvása érdekében. Ez alapján megállapítható, hogy a faluban 
lakóterületi fejlesztési igényről és szándékról nem is igazán lehet beszélni, mivel a jelen módosítás során nem jön 
létre új lakótelek, csak a meglévő két tervezett lakó ingatlan lehatárolásának változása miatt alakul ki lakásépítési 
célú új beépítésre szánt terület, összesen 0,04 ha kiterjedésben.  

A kialakításra kerülő két építési telken előírt közműellátás, az ingatlanok megközelítését szolgáló utca, és a 
szükséges közszolgáltatások biztosítva vannak, illetve az épületek használatbavételéig kiépülnek. A várható 
lakosságszám-növekedés a két kialakuló ingatlanon összesen kb. 10 fő, amelyhez viszonyítva az ellátó intézményi 
kapacitás-igény jelentéktelen, annak kielégítése a település, illetve a szomszédos települések intézményeiben 
megoldott. A terület gépkocsiforgalma jelen módosítás során nem növekszik, hiszen a hatályos tervben is ki van 
jelölve a két tervezett lakótelek, csak más lehatárolással. De a két ingatlan beépítése sem generál olyan 
forgalmat, ami zavart okozhat a település, vagy a környező települések, így a Főváros közlekedésében. Bár az 
OTÉK fenti előírásai valószínűleg nem két meglévő telek nagyságának 381,1 m2-rel való bővítésére vannak 
kitalálva, de a módosítással érintett lakóterület mellett egy rekreációra alkalmas zöldterület, közkert kialakítása 
is szerepel a tervben. 

A Trtv. 13. §-ának (1) bekezdése így szól: „Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú 
területeihez tartozó földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető 
beépítésre szánt területté.” Mivel Pusztazámor nem borvidéki település, így e törvényi előírás betartása 
biztosított. Ezen túlmenően figyelembe kell venni a Trtv. 40. § alábbi (3) bekezdését is: „A kertes mezőgazdasági 
térségnek az I. és II. osztályú borszőlő termőhelyi kataszterhez, az ökológiai hálózat magterületéhez vagy az 
ökológiai hálózat ökológiai folyosójához tartozó területe nem minősíthető beépítésre szánt területté.” A 484-es 
hrsz.-ú ingatlan nem tartozik egyik területbe sem, így e törvényi előírás is betartott. 

A 484-es hrsz.-ú földrészletet nem érinti gyümölcs kataszteri terület, amelyre a Trtv. 13. §-ának (2) bekezdése 
vonatkozik: „Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a 
különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető beépítésre szánt területté.” Így e törvényi 
előírás betartása is biztosított. 
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6. A VÁLTOZÁSOK HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
KONCEPCIÓVAL VALÓ ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTCÁTÁSA  

Pusztazámor Község Önkormányzata az 52/2020. (IX.14.) sz. képviselő-testületi határozatával fogadta el a 
Településfejlesztési Koncepcióját. A koncepció „1.2. A településfejlesztési elvek rögzítése” című fejezete így ír:  

„A településfejlesztés célja egy olyan jól működő egység létrehozása, amelyben megvalósul az alapvető 
társadalmi igények kielégítése, valamint a település lakosságmegtartó erejének megőrzése, illetve növelése. A 
településfejlesztés által egy olyan települést kell kialakítani, amelyben a szabályozási környezeten, valamint a 
közterületi és intézményi struktúrán keresztül olyan lehetőségek alakulnak ki, ahol a településen élő és dolgozó 
társadalom egyénei és csoportjai, valamint az azoknak munkát adó gazdasági szereplők megtalálják egyéni 
boldogulásukat.” 

A dokumentum „2.2. Részcélok és a beavatkozások területei egységeinek meghatározása 2.2.1. A jövőkép, a 
településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata” című része az alábbiak szerint foglalta össze 
Pusztazámor fejlesztési célrendszerét: 

„Pusztazámor jövőjéhez a gazdasági potenciál növelésére és a településkép fejlesztésére van szükség egy 

összetartó és tevékeny társadalom kialakításával, amelyhez egy egyedülálló gazdasági kínálat társul. Az alábbi 

táblázat foglalja össze a jövőkép eléréséhez szükséges átfogó és részcélokat. 

 

„ 5. Lakóterületek intenzív fejlesztése 

Pusztazámor településszerkezeti terve lakóterület fejlesztést nem irányoz elő, figyelembe véve a népesség alig 
növekvő tendenciáját. A minőségi lakásigény kielégítésére a zöldmezős beruházások helyett a 
településszerkezeten belül kell megoldást találni. A településközpont kialakításával párhuzamosan indokolt a 
falusias beépítésű területeken a szabályozási környezet módosításával egyre inkább a kisvárosias településkép, 
a zártsorú utcakép kialakítása és a beépítés intenzitásának ösztönzése. A Móricz Zsigmond és a Petőfi Sándor 
utca mentén szintén indokolt a beépítés intenzitásának növelése, a község széle felé haladva pedig a nagy telkek 
megosztásával, új utcák nyitásával egy sűrűbb beépítési struktúra kialakítása.”  

A fent idézett javaslatok fogalmazzák meg a falu szélén tervezett két lakóingatlan létrehozásának elvi alapjait. 

7. A HATÁLYBAN LÉVŐ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ 
ÖSSZHANG BEMUTCÁTÁSA 

Pusztazámor község jelenleg hatályos Településszerkezeti terve a Képviselő-testület 53/2020. (IX.14.) számú 
határozatával került elfogadásra, és azóta egyszer módosult. 

A jelenleg tervezett módosítás a település belterületén történik, ahol új beépítésre szánt terület kijelölésére csak 
a hatályos tervben már szereplő két lakótelek lehatárolásának módosítása miatt kerül sor. A tervezett változások 
az érvényben lévő Településszerkezeti terv alapvető területfelhasználásában és a község kialakult infrastruktúra 
hálózatában különösebb módosítást nem eredményeznek. Ez a módosítás szükségessé teszi a TSZT módosítását 
is, amely szintén jelen terv keretében készült el.  



PUSZTAZÁMOR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA  
A 441/31-ES HRSZ.-Ú HATÁR UTCÁRA ÉS A 484-ES HRSZ.-Ú BELTERÜLETI FÖLDRÉSZLETRE VONATKOZÓAN A MEGLÉVŐ UTCA MEGTARTÁSA 

ÉRDEKÉBEN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

43 
 

8. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
A Szabályozási terv tárgyi területekre vonatkozó módosításának célja a 484-es hrsz.-ú belterületi földrészleten 
tervezett két lakótelek lehatárolásának megváltoztatása az Önkormányzat által az eredeti közterület határain 
belül nemrégiben felújított Határ utca megtartása érdekében. A terv célja a kialakuló két lakó ingatlan 
beépítéséhez szükséges építési jogi környezet megteremtése a 2018. január 1-től hatályba lépett építésügyi 
jogszabályi környezetnek megfeleltetve. A szabályozás eszköze a fentieknek megfelelően módosított Helyi Építési 
Szabályzat, valamint ennek Szabályozási tervi melléklete.  

Jelen módosítás különleges koncepcionális megalapozást nem igényel, mivel csupán a jelenleg még beépítetlen 
belterületi földrészleten korábban tervezett telkek lehatárolásának módosítására kerül sor a beépítésre szánt 
kertvárosias lakóterület területfelhasználási egység, illetve az új Lke-4 jelű építési övezet alkalmazásával.  

9. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
A jelen dokumentáció készítését megelőzően, 2018-ban részletes Örökségvédelmi Hatástanulmány került 
kidolgozásra a Települési Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet készítése során, önálló fejezetrészekben 
elemezve az épített és a táji, természeti értékeket, valamint a régészeti lelőhelyeket. 

A Településszerkezeti terv, a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv módosításával érintett 484-es hrsz.-ú 
földrészlet délnyugati részét érinti a 6. számú, 11316 lelőhely-azonosítójú nyilvántartott régészeti lelőhely, 
amelynek területe a TSZT és az SZT módosító javaslatán feltüntetésre került. A tervezett lakótelkek beépítése 
során a régészeti lelőhelyekre vonatkozó jogszabályi előírásokat be kell tartani, amelyek ismertetését az 
Örökségvédelmi Hatástanulmány Régészeti munkarésze tartalmazza. Az érintett lelőhelyről így ír az 
Örökségvédelmi hatástanulmány: 

„6. Pusztazámor – Korlát-Gutor 

Lelőhely-azonosító: 11316  
A lelőhely megjelölése: urnasíros (késő bronzkori) telep, római kori telep, avar kori telep, honfoglalás kori telep, 
Árpád-kori telep 
A lelőhely leírása: A község északi szélénél a Zámori-patak északkeleti partján emelkedő dombháton a faluszéltől 
300 méter távolságig északnyugat felé és kb. 250 méter széles sávban gyűjtöttek edénytöredékeket 
gyümölcsösben és szántón a Magyarország Régészeti Topográfiája 7. kötet szerzői 1975-ben. Az őskori leleteket 
egy-két jellegzetes kerámiatöredék alapján a későbronzkori urnasíros kultúrához lehet sorolni. A római kori 
kerámia a 2-3. századra keltezhető. A késő avar kor után a 10-12. században is volt itt település. 
A lelőhely mára nagyrészt (kb. 75-80 %-ban) beépült, csupán az északi széle „lóg ki” a belterület alól. A 
belterülettől északra egy sáv telepített akácos van, tőle északra pedig lucernaföld terült el 2017 őszén a helyszíni 
szemle alkalmával. A lucernában látható volt néhány cseréptöredék. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: A további építkezések és közműépítések és minden 30 cm-nél mélyebb földmunka 
veszélyezteti a lelőhelyet. A telepített erdő esetleges kiirtásakor a tuskózás, az északi részen a szántón a 
mélyszántás és a talajlazítás jelent veszélyt a régészeti örökség elemeire. 
Hrsz.: 027, 85, 67, 66, 73/1, 68, 74, 76, 77, 75, 69/5, 73/2, 108, 80, 78, 81/1, 65, 64, 79, 436, 109/2, 109/1, 435, 
434, 433, 028/15, 028/14, 028/13, 565, 566, 563/3, 570, 568, 86, 71, 69/2, 70, 431, 430, 81/2, 82, 84/1, 429, 432, 
441/20, 441/1, 83, 84/2, 441/7, 428, 441/8, 427, 441/9, 426, 441/10, 425, 441/6, 424, 423, 422, 441/11, 441/12, 
441/13, 441/16, 441/21, 441/4, 441/29, 441/5, 441/2, 441/3, 441/30, 441/27, 441/28, 441/26, 441/31, 441/25, 
441/24, 441/23, 441/22” 

9.1. Régészeti lelőhelyek védelme 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) alapján a nyilvántartott 
régészeti lelőhelyek (ex lege) általános régészeti védelem alatt állnak. 

9.2. Jogszabályi környezet 

A régészeti lelőhelyekre vonatkozóan a törvény az alábbiakat mondja ki: „19. § (1) A földmunkával járó 
fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon kitermelését is (a továbbiakban együtt: fejlesztések, 
beruházások), a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell 
kerülni. 
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(2) A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.” 

„22. § (1) A nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén 
megelőző régészeti feltárást kell végezni.” 

A beruházások kivitelezésekor előkerülő régészeti leletek esetén a kulturális örökség védelméről szóló 2001 évi 
LXIV. törvény szerint kell eljárni. 

A régészeti lelőhelyekre a Helyi Építési Szabályzat 43. §-ának alábbi előírásai vonatkoznak.  

„Művi értékek védelme 
43. § 

(3) A régészeti lelőhelyek (a szabályozási terveken feltüntetve) ex lege, az örökségvédelemre vonatkozó 
törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. 

(4) Régészeti érintettség esetén a hatályos kulturális örökségvédelmi jogszabályok alapján kell eljárni. 

(5) Minden olyan esetben, amikor régészeti lelet vagy annak tűnő tárgy, régészeti emlék vagy régészeti 
jelenség kerül elő, a területileg illetékes jegyzőt értesíteni kell, aki haladéktalanul tájékoztatja az 
örökségvédelmi hatóságot, a további intézkedésig a munkálatokat fel kell függeszteni, a terület őrzéséről 
a megtaláló köteles gondoskodni. 

(6) A régészeti örökséget és a műemléki értéket érintő kérdésekben a központi közhiteles örökségvédelmi 
nyilvántartásban és a településrendezési eszközökhöz készített örökségvédelmi hatástanulmányban 
foglaltak együttesen irányadók.” 

Ezeken kívül más előírás megfogalmazása a HÉSZ-ben nem indokolt, hiszen a 2001. évi LXIV. törvény előírásai 
vonatkoznak a régészeti területtel érintett telkekre.  

9.3. A tervezett módosítás hatásai a régészeti örökségre 

A tervben szereplő módosítás a 9 ismert pusztazámori lelőhelyből egyetlen lelőhelyet érint. A módosítási szándék 
csupán minimális hatást gyakorol a régészeti lelőhelyek állapotára.  

9.4. Az épített környezet értékei 

A tervezési terület északkeleti sarkában jelölik a tervek a HÉ-7 jelű helyi épített értéket, a Kereszt utca végén 
álló 1806-ban épült Korláth-keresztet, amelynek építője és felállítója a XVIII. század végén a bényei Korláth 
család volt. A tervezési területen belül és annak közvetlen környezetében ezen kívül nem található 
nyilvántartott országos vagy más helyi épített érték, műemlék vagy nemzeti emlékhely, illetve védelemre 
érdemes egyéb épített érték.  

A műemlékekre a Helyi Építési Szabályzat 43. §-ának alábbi előírása vonatkozik.  

„Művi értékek védelme 
43. § 

(1) Országos jelentőségű, egyedileg védett műemlék (M) épület és létesítmény:  

a) a Zámorhegyi remeteség, 
b) a harangház. 

(2) Az 1. bekezdésben felsorolt műemléképület és létesítmény műemléki környezete határvonalát a 
szabályozási terv tünteti fel. A műemléki környezet országosan védett terület.” 

A műemlékeket országos szinten a 2001. évi LXIV. törvény előírásai védik. 

A kialakult településszerkezeten a tervezett módosítás nem változtat, a ma még beépítetlen 484-es hrsz.-ú 
földrészlet jelenlegi területhasználatában a javasolt módosítás ugyan változást hoz, de az ingatlan egy 
részének lakóterületként történő kijelölése a vonatkozó örökségvédelmi előírások betartásával nem jelent 
különösebb veszélyt az örökségi értékekre.  

A tervezési terület a településszerkezet szempontjából nem rendelkezik értékes egyedi arculatot biztosító 
építészeti jellemzőkkel, sajátosságokkal.  
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A tervezési területen belül álló helyi védett kőkereszt közvetlen környezete közkertként tervezett, a Határ utca 
zsákutca-szerű lezárásával ezen szakaszon, így az épített érték védelme biztosított, és a javasolt módosítás révén 
nem várható épített kulturális örökséget érintő negatív hatás. 

9.5. Összefoglaló 

Összefoglalva a jelenleg tervezett módosítás nem jár különösebb hatásokkal az örökségvédelem vonatkozásában.  

Mivel a tervezési terület tágabb környezetében a feltáró utak és a belső utcahálózat kialakult, így a Határ utca 
melletti területen található, ma még beépítetlen földrészlet lakótelkekként történő beépítése nem jár a meglévő 
utak forgalmának számottevő mértékű megnövekedésével. A nyilvántartott régészeti lelőhellyel érintett 484-es 
hrsz.-ú földrészleten tervezett kertvárosias lakó jellegű beépítés során a régészeti lelőhelyekről szóló 
jogszabályok betartandók.  

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(IX.25.) számú önkormányzati rendelete szól 
Pusztazámor község Helyi Építési Szabályzatáról. A műemlékvédelemről és a régészeti lelőhelyek védelméről az 
önkormányzati rendelet 43. §-a rendelkezik. A település jelenleg érvényben lévő Szabályozási tervén különböző 
sraffozásokkal, a Településrendezési kódex által előírt jelölésekkel feltüntetésre kerültek a védett területek, 
illetve létesítmények, valamint a védelmi javaslatok területi lehatárolásai (egyedi műemléki védettség, javasolt 
helyi egyedi művi érték, helyi védelem alatt álló területek, régészeti lelőhelyek). 

Az építészeti emlékek helyi védelméről és a településkép-védelemről Pusztazámor Képviselő-testületének 
2/2018. (II.27.) számú településképi rendelete szól. 

9.6. Tervezői nyilatkozat 

Jelen módosításhoz új örökségvédelmi hatástanulmány nem készült, mivel Pusztazámor Község Önkormányzata 
a település tekintetében tíz évnél nem régebbi hatástanulmánnyal rendelkezik, amely Pusztazámor község 
településrendezési eszközeinek a felülvizsgálatához és részleges módosításához készült 2018-ban. A jóváhagyott 
településrendezési eszközökhöz készült örökségvédelmi hatástanulmány továbbra is érvényes. 

A tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá jelen 
terv elkészítésére jogosultsággal rendelkezem. 

Budapest, 2022. november hó 

 

 

 Oláh M. Zoltán  
 vezető településrendező tervező 

            Tervezői nyilvántartási szám:  
                     TT/1, É 01-3029  

10. BEÉPÍTÉSI TERV 
A településrendezési eszközök jelen módosításához beépítési terv nem készül.  
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11. 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 nemzeti park igazgatóság és a természetvédelmi hatóság   
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

A módosítás nem érint sem országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti 
területet, sem európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (NATURA2000) 
területet, sem egyéb táj- és természetvédelmi kijelölés alatt álló területet. A tervezett módosítás nem 
érinti az országos ökológiai hálózat övezeteit sem. 

Táj- és természetvédelmi szempontból nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat készítését. 

2. a közegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

A környezeti vizsgálat elvégzését közegészségügyi szempontból nem tartja szükségesnek.  

Az érintett területen természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért e szempontból a BFKH 
véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 

3. a települési önkormányzat jegyzője 
helyben 

Környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

4. az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 
Pest Megyei Kormányhivatal Váradi Tibor Állami Főépítész 

Környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja szükségesnek.                           

A környezeti vizsgálat lefolytatásával kapcsolatban – az épített környezet védelmére irányulóan – az 
érintett hatóságok álláspontját tartja irányadónak. A környezetei értékelésre vonatkozó előírásokat 
ismereti. 

5. a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

A tűzoltással kapcsolatos előírások ismertetése és a veszélyességi övezetekkel kapcsolatos 
előírásokaz ismerteti. 

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

A beruházás megvalósítása során figyelembe veendő jogszabályi előírások. Ezek figyelembevételével 
környezeti hatásvizsgálat elkészítését nem tartja szükségesnek.                           

7. a földvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal 
Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földügyi Osztály 
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Tekintettel arra, hogy a véleményezésre benyújtott dokumentáció által érintett ingatlanok külterületi 
mezőgazdasági hasznosítás alatt álló termőterületeket nem érintenek, a módosítás ellen földvédelmi 
szempontból kifogást nem emel, egyben nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatását. 

8. a bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 
Szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága, Budapesti Bányafelügyeleti Osztály  

Tárgyi ügyben szakterületét érintően nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat készítését. 

9. az országos tisztifőorvos 
Nemzeti Népegészségügyi Központ 
Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos 

A településrendezési eszközeinek az ismertetett módosításához észrevétele nincs, kémiai 
biztonsági szempontból annak környezeti hatása nem várható, a környezeti vizsgálat elkészítését 
nem tartja szükségesnek. Kéri kifogást nem emelő véleményezőnek tekinteni.                           

Az előírt határidőn belül az alábbi szervektől nem érkezett állásfoglalás az Önkormányzathoz: 

1. a környezetvédelmi hatóság 
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és 
Bányafelügyeleti Főosztály         

2. a vízvédelmi és vízügyi hatóság 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi  
Hatósági Osztály  

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

4. az erdészeti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal     
Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály  

 

A fentiek figyelembevételével a tervezett módosítás 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. 

  



PUSZTAZÁMOR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA  
A 441/31-ES HRSZ.-Ú HATÁR UTCÁRA ÉS A 484-ES HRSZ.-Ú BELTERÜLETI FÖLDRÉSZLETRE VONATKOZÓAN A MEGLÉVŐ UTCA MEGTARTÁSA 

ÉRDEKÉBEN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

48 
 

12. PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS DOKUMENTUMAI 

12.1. Partnerségi vélemények 

A terv véleményezése során észrevétel nem érkezett. 

12.2. Lakossági fórum jegyzőkönyve 

 

12.3. A partnerségi egyeztetés lezárása 

Az Önkormányzat a …/2022. (…..) számú képviselő-testületi határozattal lezárta a partnerségi egyeztetést (ld. 7. 
melléklet). 
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13.  JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK - A TELEPÜLÉS-
SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

….  Kt. számú határozata 

Pusztazámor község Településszerkezeti tervének módosításáról 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és az OTÉK előírásai alapján, az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva, a 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembevételével az alábbi döntést hozza: 

1) Pusztazámor község igazgatási területén belül „a módosítással érintett terület határa” jelöléssel körül 
határolt területre vonatkozóan az 53/2020. (IX.14.) számú önkormányzati határozattal elfogadott TSZT. 
jelű településszerkezeti tervet az 1. mellékletet képező TSZT-M/2022. jelű „Módosított 
Településszerkezeti terv” szerint módosítja. 

2) Pusztazámor község igazgatási területére vonatkozóan „a Pusztazámor község Településszerkezeti 

tervének jóváhagyásáról szóló 53/2020. (IX.14.) sz. képviselő-testületi határozat 4. számú melléklete – 

A település területi mérlege” című dokumentum „Területi mérleg – Beépítésre szánt területek” című 

táblázata helyébe jelen határozat 2. melléklete lép. 

3) Pusztazámor község igazgatási területére vonatkozóan „a Pusztazámor község Településszerkezeti 

tervének jóváhagyásáról szóló 53/2020. (IX.14.) sz. képviselő-testületi határozat 4. számú melléklete – 

A település területi mérlege” című dokumentum „Területi mérleg – Beépítésre nem szánt területek” 

című táblázata helyébe jelen határozat 3. melléklete lép. 

4) Tudomásul veszi, hogy jelen módosítás során az alábbi területfelhasználás-változásokra kerül sor: 

              Jelenlegi terület  Javasolt módosítás után kialakuló terület 

Lke    2563,9 m2   2945,0 m2 

KÖu    1457,8 m2   1021,7 m2 

Zkk        600,0 m2     655,0 m2 

5) Pusztazámor község igazgatási területére vonatkozóan jóváhagyja a jelen határozat 4. mellékletét 
képező „A területrendezési tervvel való összhang igazolása” című szöveges dokumentumot. 

6) Tudomásul veszi, hogy „a Pusztazámor község Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 
53/2020. (IX.14.) sz. képviselő-testületi határozat 6. számú melléklete – A biológiai aktivitás érték 
számítási eredménye” jelen módosítás során az 5. melléklet szerint változik, a jelenlegi módosítás után 
a település tovább „görgethető” biológiai aktivitásértéke 146,05 pont! 

7) Felkéri a jegyzőt, hogy a Módosított Településszerkezeti terv alapján a Módosított Szabályozási tervet 

és a Helyi Építési Szabályzat módosító javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé. 

8) Jelen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba. 

Pusztazámor, 2022. ………………………… 

Határidő:  azonnal  

Felelős:   jegyző  

Pátrovics Benedek s.k. 

polgármester 

dr. Újházi Miklós s.k. 

jegyző 
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Pusztazámor község Településszerkezeti tervének 

módosításáról szóló …/2022.(…...) sz. képviselő-testületi 

határozat 1. melléklete 

TSZT-M/2022. jelű Módosított Településszerkezeti terv 
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Pusztazámor község Településszerkezeti tervének 

módosításáról szóló …/2022.(…...) sz. képviselő-testületi 

határozat 2. melléklete 

Területi mérleg – Beépítésre szánt területek 

Területfelhasználási 

egység 

Általános használat 

Sajátos használat Jelölés 
Területnagyság 

ha 

Településen 

belüli arány 

(%) 

Lakóterület Kertvárosias Lke 

60,74 

60,78 
6,54 

Vegyes terület Településközpont Vt 8,92 0,96 

Gazdasági terület 

Kereskedelmi 

szolgáltató 
Gksz 26,39 2,84 

Ipari Gip 39,48 4,25 

Különleges terület 

Idősek otthona, 

oktatási és 

egészségügyi 

létesítmények 

területe 

K-ID 0,95 0,10 

Rekreációs 

létesítmények és 

szabadidőközpont 

területe 

K-RE 32,10 3,46 

Sportlétesítmények 

területe 
K-SP 25,75 2,77 

Temető területe K-T 1,43 0,15 

Vízmű területe K-V 0,33 0,04 

Szennyvíztisztító 

területe 
K-SZ 1,17 0,13 

Összesen  
 

197,26 

197,30 
21,25 
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Pusztazámor község Településszerkezeti tervének 

módosításáról szóló …/2022.(…...) sz. képviselő-testületi 

határozat 3. melléklete 

Területi mérleg – Beépítésre nem szánt területek 

Területfelhasználási kategória 

Jelölés 

Terület-

nagyság 

ha 

Településen 

belüli arány 

(%) 
Általános használat Sajátos használat 

Közlekedési terület Közúti KÖu 
35,09 

35,04 
3,78 

Zöldterület 

Közpark Zkp 1,53 0,16 

Közkert Zkk 
2,61 

2,62 
0,28 

Erdőterület 
Védelmi Ev 93,09 10,04 

Gazdasági Eg 17,15 1,85 

Általános mezőgazdasági 

terület -  

Általános 

mezőgazdasági terület 
Má 384,80 41,46 

Gyepgazdálkodási 

terület 
Mgy 10,79 1,16 

Kertes mezőgazdasági 

terület 

Kiskertes 

mezőgazdasági terület 
Mk 40,28 4,34 

Tanyás terület 

 
Mt 49,25 5,31 

Vízgazdálkodási terület Vízgazdálkodási terület V 4,70 0,50 

Beépítésre nem szánt 

különleges terület 

Hulladékkezelési célú 

terület 
Kb-Hull 90,70 9,78 

Élelmiszertermelési célú 

terület 
Kb-É 0,88 0,09 

Összesen  
 

730,87 

730,83 
78,75 
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Pusztazámor község Településszerkezeti tervének 

módosításáról szóló …/2021.(…...) sz. képviselő-testületi 

határozat 4. melléklete 

A területrendezési tervvel való összhang igazolása 

- A jelen módosítás az alábbi területfelhasználási kategóriát érinti: mezőgazdasági térség 

• A mezőgazdasági térség nagysága 495,00 ha, amelynek 25%-a 123,75 ha.  

A mezőgazdasági térségből a korábbi módosítás során összesen 9,96 ha került más területfelhasználási 
kategóriába, azaz a mezőgazdasági térség 2,01%-a. 

A mezőgazdasági térségből jelen módosítás során összesen 0,04 ha kerül más területfelhasználási kategóriába, 
azaz a mezőgazdasági térség 0,01%-a. 

123,75 ha > 10,00 ha 

A továbbiakban a mezőgazdasági térségből egyéb területbe sorolható terület nagysága 113,75 ha, azaz a 
mezőgazdasági térség 22,98%-a.  

A Trtv. 40. § (2) szerint a kertes mezőgazdasági térség területfelhasználási kategória területén, a 8. mellékletben 
foglalt területi mérleg szerinti települési térség területe összességében legfeljebb 1%-ának megfelelő terület 
beépítésre szánt lakó-, üdülő- vagy vegyes területté minősíthető. 

A települési térség nagysága Pusztazámoron 197,71 ha. Ennek 1%-a 1,98 ha. Jelen módosítás során a beépítésre 
szánt terület növekménye 381,1 m2, azaz 0,04 ha. Mivel 0,04 < 1,98, így a tárgyi terület lakóterületté történő 
minősítése a fenti jogszabályi előírásnak megfelel. A településrendezési eszközök további módosítása során a 
kertes mezőgazdasági térség területfelhasználási kategória területén még 1,94 ha minősíthető át egyéb területté.   

A jelen módosítás során az új beépítésre szánt terület kijelölésére, illetve új lakóterület kijelölésére vonatkozó 

törvényi és OTÉK előírások (Trtv. 40. § (2), 12. §, 38. §, OTÉK 10/A. §) teljesülnek. 

A jelen módosítás során az OTrT és a BATrT országos és térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó 
előírásai betartásra kerültek. 

- A jelen módosítás az országos és térségi műszaki infrastruktúra hálózatokat nem érinti. 

- Az országos övezetek közül – a Trtv. és az MVM rendelet övezeti mellékletei szerint – a tervezési területet a 
vízminőség-védelmi terület övezete érinti.  

• A vízminőség-védelmi terület övezetére a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 5. §-a vonatkozik. 

A Pusztazámor teljes közigazgatási területére készült településrendezési eszközök készítésekor kijelölésre 
kerültek a vízvédelemmel érintett területek, és a HÉSZ-ben meghatározásra kerültek az ezekre vonatkozó 
előírások. A tervezett két lakóingatlant teljes közművesítéssel kell ellátni, és be kell tartani a hatályban lévő HÉSZ 
vízminőség-védelmi előírásait.  

A kiemelt térségi övezetek közül a település területét, és így a módosítással érintett területet egyik övezet sem 
érinti. 

A jelen módosítás során az OTrT és a BATrT térségi övezetekre vonatkozó előírásai betartásra kerültek. 

A Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének a Pest Megye Területrendezési Tervéről szóló 10/2020. (VI.30.) 
önkormányzati rendeletében egyedileg meghatározott megyei övezetek egyike sem érinti a települést, így a 
módosítással érintett területet sem. 

A Trtv. 13. §-ának (1) bekezdése így szól: „Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú 
területeihez tartozó földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető 
beépítésre szánt területté.” Mivel Pusztazámor nem borvidéki település, így e törvényi előírás betartása 
biztosított.  
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Ezen túlmenően figyelembe kell venni a Trtv. 40. § alábbi (3) bekezdését is: „A kertes mezőgazdasági térségnek 
az I. és II. osztályú borszőlő termőhelyi kataszterhez, az ökológiai hálózat magterületéhez vagy az ökológiai 
hálózat ökológiai folyosójához tartozó területe nem minősíthető beépítésre szánt területté.” A 484-es hrsz.-ú 
ingatlan nem tartozik egyik területbe sem, így e törvényi előírás is betartott. 

A 484-es hrsz.-ú földrészletet nem érinti gyümölcs kataszteri terület, amelyre a Trtv. 13. §-ának (2) bekezdése 
vonatkozik: „Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a 
különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető beépítésre szánt területté.” Így e törvényi 
előírás betartása biztosított. 
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Pusztazámor község Településszerkezeti tervének 

módosításáról szóló …/2022.(…...) sz. képviselő-testületi 

határozat 5. melléklete 

A BIA érték az egyes területfelhasználási egységek tekintetében jelen módosítás során az alábbiak szerint 
módosul: 

Hatályos terv 
szerinti  
terület- 
felhasználás 

Helyrajzi 
szám 
Terület  
(ha) 

Terület  
(ha) 

Fajlagos  
BIA 
érték 

Összes 
BIA 
érték 

Tervezett  
terület-
felhasználás 

Terület  
(ha) 

Fajlagos  
BIA  
érték 

Összes 
BIA 
érték 

Kertvárosias 
lakóterület 

 0,26 2,7 0,70  0,29 2,7 0,78 

Közúti 
közlekedési 
terület 

 0,15 0,6 0,09  0,10 0,6 0,06 

Zöldterület  0,06 6,0 0,36  0,07 6,0 0,42 

Jelenlegi BIA 
érték  

   1,15 
 

Tervezett BIA 
érték 

  1,26 

     Összesített BIA 
érték jelen 
módosítással 

  0,11 

     Korábbi 
tervből hozott 
BIA érték 

  145,94 

     Összesített, 
tovább 
görgethető BIA 
érték 

  0,11 + 
145,94

= 
146,05 
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14.  JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK - A HELYI ÉPÍTÉSI 
SZABÁLYZAT ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

…/2022.(……….) önkormányzati rendelete 

a település Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2020. (IX.25.) önkormányzati 

rendeletmódosításáról  

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) 
pontja alapján, 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 és az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) 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/A. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró államigazgatási szervek, érintett területi, települési önkormányzatok és a partnerségi egyeztetés 
szerint az eljárásban érintett partnerek véleményének kikérésével, a település Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 3/2020.(IX.25.) önkormányzati rendeletmódosításáról a következőket rendeli el: 

1. §  

(1) A 3/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) kiegészül az alábbi 10/A. §-sal: 

„3.2.4. Az Lke-4 jelű lakóövezet 
(Pusztazámor tervezett szabadonálló beépítésű 

 kertvárosias lakóterületei) 
10/A. § 

(1) Az építési övezetben a kialakítható beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek 
méretét a (2)-(5) bekezdés rendelkezéseit, valamint a 3. melléklet előírásait betartva kell 
meghatározni. 

(2) A kialakítható telkek minimális nagysága 1000 m2. 
(3) A kialakítható telkek minimális szélessége a Határ utcával párhuzamosan 50 m, minimális 

mélysége a Határ utca felől minimum 8 m. 
(4) A telkenként megengedett legnagyobb szintterületi mutató 0,5 m2/m2. 
(5) Az építési övezetben az elő-, oldal- és hátsókert a SZT-en ábrázoltak szerint veendő figyelembe.” 

2. §  

(1) Az R. 1. melléklete „a módosítással érintett terület határa” jelöléssel körül határolt terület 

vonatkozásában jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul.   

(2) Az R. 3. melléklete kiegészül jelen rendelet 2. mellékletének rendelkezéseivel.   

3. §  

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

Pátrovics Benedek 

polgármester 

Dr. Újházi Miklós 

jegyző 
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1. melléklet a …/2022. (…..) önkormányzati rendelethez:  

A HÉSZ 1. melléklet SZT/2020. jelű Szabályozási terv módosítása „a módosítással érintett terület 
határa” jelkulccsal jelölt terület vonatkozásában 
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2. melléklet a …/2022. (…..) önkormányzati rendelethez:  

A HÉSZ 3. melléklet „Az egyes építési övezetekben kialakítható beépítés paramétereire és a 
kialakítható legkisebb építési telek méreteire vonatkozó meghatározások” kiegészül az alábbi 3/A. sorral  

 

3/A. Lke-4 Szabadonálló 1000 50 30 5,0 
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15. MELLÉKLETEK 

 

1. számú melléklet: A TSZT-M/2020. jelű Módosított Településszerkezeti terv kivágata a 441-es 
hrsz.-ú Határ utca és a 484-es hrsz.-ú belterületi földrészlet környezetéről és a terv 
jelmagyarázata 

2. számú melléklet: Az SZT/2020. jelű Szabályozási terv kivágata a 441-es hrsz.-ú Határ utca és 
a 484-es hrsz.-ú belterületi földrészlet környezetéről és a terv jelmagyarázata 

3. számú melléklet: A 441-es hrsz.-ú Határ utca és a 484-es hrsz.-ú földrészlet tulajdoni lapjának 
releváns részletei 

4. számú melléklet: 484-es hrsz.-ú földrészlet térképkivonata 

5. számú melléklet: Önkormányzati határozat a településrendezési eszközök módosításáról és 
a kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról 

6. számú melléklet: Főépítészi feljegyzés 

7. számú melléklet: Önkormányzati határozat a környezeti értékelés szükségtelenségéről és a 
partnerségi egyeztetés lezárásáról, az új beépítésre szánt terület kizárólagosságáról, valamint a 
Főépítészi feljegyzés jóváhagyásáról 

8. számú melléklet: Az Állami Főépítész záró szakmai véleménye 
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1. számú melléklet: A TSZT-M/2020. jelű Módosított Településszerkezeti terv kivágata a 

441/31-es hrsz.-ú Határ utca és a 484-es hrsz.-ú belterületi földrészlet környezetéről és a 

terv jelmagyarázata 
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2. számú melléklet: Az SZT/2020. jelű Szabályozási terv kivágata a 441/31-es hrsz.-ú Határ utca 

és a 484-es hrsz.-ú belterületi földrészlet környezetéről és a terv jelmagyarázata 
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3. számú melléklet: A 441/31-es hrsz.-ú Határ utca és a 484-es hrsz.-ú belterületi földrészlet 

tulajdoni lapjának releváns részletei 
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4. számú melléklet: 484-es hrsz.-ú földrészlet térképkivonata 
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5. számú melléklet: Önkormányzati határozat a településrendezési eszközök módosításáról és 

a kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról 
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6. számú melléklet: Főépítészi nyilatkozat 

FŐÉPÍTÉSZI NYILATKOZAT 

Tárgy: Pusztazámor község településrendezési eszközeinek részleges módosítása egyszerűsített eljárással 

Előzmények:  

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 42/2022. (VIII.18.) számú képviselő-testületi 

határozatával döntött a község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és a 

Szabályozási tervének módosításáról a Pusztazámor, 441/31-es hrsz.-ú Határ utca és az utca mentén 

fekvő 484-es hrsz.-ú földrészlet hatályos településrendezési eszközökben kertvárosias lakóterület 

besorolású része lehatárolásának a módosításáról. Az módosítás oka a korábban tervezett lakóterület 

kialakítása az időközben kiépített Határ utca helyben történő megtartásával. A terv a tárgyi területre 

vonatkozó szabályozás módosítását tűzte ki célul.   

Az Önkormányzat a 42/2022. (VIII.18.) számú képviselő-testületi határozatával döntött a 441/31-es 

hrsz.-ú Határ utca mentén fekvő 484-es hrsz.-ú földrészlet kiemelt fejlesztési területté minősítéséről is, 

ezért a településrendezési eszközök részleges módosítása egyszerűsített eljárással történik.  

1. Településrendezési feladat: 

A Településszerkezeti terv, a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv részleges módosítása a 

441/31-es hrsz.-ú Határ utcára, és az utca mentén fekvő 484-es hrsz.-ú földrészlet területére 

vonatkozóan.  

2. A tervi tartalom meghatározása: 

Tekintettel arra, hogy a településrendezési eszközök felülvizsgálata, készítése során 2017-2020-ban egy 

nagyon részletes Megalapozó vizsgálat került kidolgozásra, amelyre jelen terv-módosítás támaszkodik, 

a korábbi dokumentumok jelen módosítás során csupán kiegészítésre kerülnek a terv tartalmához és a 

módosítások lokális jellegéhez szükséges mértékben.  

A Megbízói elvárás egy rövid, áttekinthető, a lényeges kérdésekre és azok indoklására kiterjedő 

dokumentum elkészítése. 

Ennek megfelelően a tervi tartalom a következő: 

• Jóváhagyandó munkarészek 

o a Településszerkezeti terv határozati javaslatának kidolgozása 

o a Településszerkezeti terv vonatkozó részletének módosítása 

o a HÉSZ önkormányzati rendelet-tervezetének szakmai javaslata 

o a Szabályozási terv vonatkozó részletének módosítása 

• Alátámasztó munkarészek 

o a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet teljes településrendezési terv készítéséhez 

szükséges alátámasztó munkarészek helyett a tervezési feladat jellegének megfelelő 

tartalommal szükséges a településrendezési változások bemutatása, az alátámasztó 

munkarészek kidolgozása a tervezési területek szűk környezete vonatkozásában. A hatályban 

lévő településrendezési eszközök Megalapozó vizsgálata és Alátámasztó javaslata a 

továbbiakban is felhasználható. 

Budapest, 2022. október 27. 

   

          Pányi Zsuzsanna 

             mb. főépítész 
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7. számú melléklet: Önkormányzati határozat a környezeti értékelés szükségtelenségéről és a 

partnerségi egyeztetés lezárásáról, az új beépítésre szánt terület kizárólagosságáról, 

valamint a Főépítészi feljegyzés jóváhagyásáról 
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8. számú melléklet: Az Állami Főépítész záró szakmai véleménye 

 

 


