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1./ Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti jogalkotói 

hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény alapján a város 60/2010. (II. 25.) képviselő-testületi határozattal 

elfogadott településfejlesztési koncepciójában foglaltakkal összhangban a következők 

szerint megalkotja a város településszerkezeti tervének módosításáról szóló képviselő-

testületi határozatát, és egyúttal jóváhagyja a módosított településszerkezeti tervlapot, 

valamint azok kötelező együttes alkalmazását előírja. 

 

2./ Törökbálint Város teljes közigazgatási területére vonatkozóan jóváhagyja a 

településszerkezeti terv módosítását, valamint rajzi mellékletként a TSZT/m2 jelű 

(m=1:10.000 méretarányú) településszerkezeti tervet. 

 

3./ E határozat szöveges mellékletei: 

 1. melléklet: Változások (beavatkozások és ütemezések) 

 2. melléklet: A település területi mérlegének változása 

 3. melléklet: A területrendezési tervvel való összhang igazolása 

 4. melléklet: A biológiai aktivitásérték változásának számítási eredménye 

 

4./ E határozat rajzi melléklete: a TSZT/m2 jelű településszerkezeti terv. 

 

5./ Ez a határozat és a hozzátartozó szöveges és rajzi mellékletek a határozat 

meghozatalától számított 30. napon lépnek hatályba. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Jegyző 

 

Kailinger Ildikó s.k.   Elek Sándor s.k. 

jegyző        polgármester 

 

Törökbálint, 2019. január 21. 
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Törökbálint Város önkormányzatának ……/2019. (………..) határozata 

Törökbálint Város településszerkezeti tervének módosításáról 

 

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 

(1) bekezdés b) pontja szerinti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján a város 60/2010. (II. 25.) képviselő-testületi 

határozattal elfogadott településfejlesztési koncepciójában foglaltakkal összhangban a 

következők szerint megalkotja a város településszerkezeti tervének módosításáról szóló 

képviselő-testületi határozatát, és egyúttal jóváhagyja a módosított településszerkezeti 

tervlapot, valamint azok kötelező együttes alkalmazását előírja. 

 

(1) Törökbálint Város teljes igazgatási területére vonatkozóan jóváhagyja a településszerkezeti 

terv módosítását, valamint rajzi mellékletként a TSZT/m2 jelű (m=1:10.000 méretarányú) 

településszerkezeti tervet. 

(2) E határozat szöveges mellékletei: 

a)  1. melléklet: Változások (beavatkozások és ütemezések) 

b) 2. melléklet: A település területi mérlegének változása 

c) 3. melléklet: A területrendezési tervvel való összhang igazolása 

d) 4. melléklet: A biológiai aktivitásérték változásának számítási eredménye 

(3) E határozat rajzi melléklete: a TSZT/m jelű településszerkezeti terv 

(4) Ez a határozat és a hozzátartozó szöveges és rajzi mellékletek a határozat meghozatalától 

számított ... napon lépnek hatályba. 

 

Határidő: folyamatosan 

Felelős: jegyző 

Törökbálint, 2019. ……………….…. 

 

Elek Sándor 

Polgármester 

 

  



1. MELLÉKLET - VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK) 

1. VONALAS ELEMEK VÁLTOZÁSA 

1.1 A KÖZLEKEDÉSHÁLÓZATI ELEMEK VÁLTOZÁSA (2, 9) 

A közlekedéshálózati elemek változása: 

A településen terveztt gyűjtőutak közül törlésre kerül: 

• a Tétényi fennsíkon tervezett gyűjtőút nyomvonala (2) 

• a Tükörhegyi levezető út nyomvonala (9) 

• a Téglagyár területén tervezett új gyűjtőút nyomvonala korrigálásra kerül (9) 

1.2. BELTERÜLETI HATÁR VÁLTOZÁSÁNAK ÁTVEZETÉSE A TÉGLAGYÁR MELLETT (8) 

2. A TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI ELEMEK VÁLTOZÁSA 

 

2.1. A KORÁBBI TSZT-BEN NEM JELÖLT, TÖRÖKBÁLINT TERÜLETÉHEZ CSATOLT ÚJ TERÜLETEK,  

A TERÜLET 

SORSZÁMA 

MEGNEVEZÉS FUNKCIÓ A HATÁLYOS TSZT 

SZERINT 

TERVEZETT FUNKCIÓ  

Korábbi TSZT-ben nem jelölt terület, új területfelhasználással (beépítésre szánt terület) 

1 Volt Mechanikai Művek korábban 

budaörsi területrész 

jelenlegi 

területfelhasználása 

szerint ipari terület 

Ipari gazdasági 

terület (GIP) 

 

2.2. A KORÁBBI TSZT-BEN ELHATÁROZOTT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK, MÓDOSULÓ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT 

TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK 

A TERÜLET 

SORSZÁMA 

MEGNEVEZÉS FUNKCIÓ A HATÁLYOS TSZT 

SZERINT 

TERVEZETT FUNKCIÓ  

Korábbi TSZT-ben elhatározott területek módosuló területfelhasználással (beépítésre szánt terület marad) 

13 Raktárvárosi út melletti Gip-6, 

Gip-7 és 

 

 

 Gip-8 övezetek átsorolása 

Ipari gazdasági 

terület (GIP) 

Kereskedelmi 

szolgáltató 

gazdasági terület 

(Gksz) 

Ipari gazdasági 

terület (GIP) 

Különleges jelentős 

zöldfelületet igénylő 

intézményi terület 

(KJz) 

18 A bányaövezettel határos 

lakóterületek - Árpád utca 

mentén Lke-4 és Téglagyár utca 

mentén Lke-5 övezetek - 

övezethatárának felülvizsgálata 

Különleges 

bányaterület (KB) 

Kertvárosias 

lakóterület (Lke) 



 

2.3. A KORÁBBI TSZT-BEN ELHATÁROZOTT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK, MÓDOSULÓ BEÉPÍTÉSRE NEM 

SZÁNT TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK 

A TERÜLET 

SORSZÁMA 

MEGNEVEZÉS FUNKCIÓ A HATÁLYOS TSZT 

SZERINT 

TERVEZETT FUNKCIÓ  

Korábbi TSZT-ben elhatározott területek módosuló területfelhasználással (beépítésre nem szánt terület) 

2. Iparterület mellett húzódó út 

nyomvonalának és státuszának 

rendezése 

Ipari gazdasági 

terület (GIP) 

Védelmi erdőterület 

(Ev) 

6. Patak utca- Munkácsy Mihály 

utca közötti új feltáró út 

környezetében övezethatárok 

pontosítása 

Intézményterület (Vi) Zöldterület (Z) 

 

2.4. A KORÁBBI TSZT-BEN BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK MÓDOSULÁSA 

A TERÜLET 

SORSZÁMA 

MEGNEVEZÉS FUNKCIÓ A HATÁLYOS TSZT 

SZERINT 

TERVEZETT FUNKCIÓ  

Korábbi TSZT-ben elhatározott beépítésre nem szánt területek módosuló beépítésre szánt terület 
területfelhasználással 

2. Iparterület mellett húzódó út 

nyomvonalának és státuszának 

rendezése 

Közúti közlekedési 

terület (Köu) 

Ipari gazdasági 

terület (GIP) 

5. Présház területének átsorolása 

KPp pince övezetbe 

Közúti közlekedési 

terület (Köu) 

Különleges pice és 

présház terület (KPp) 

16. Gksz-15 övezeti határának 

ingatlanhatárhoz igazítása 

Különleges 

beépítésre nem szánt 

temető (KbT) 

Kereskedelmi 

szolgáltató 

gazdasági terület 

(Gksz) 

 

2.5. A KORÁBBI TSZT-BEN BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK MÓDOSULÁSA 

A TERÜLET 

SORSZÁMA 

MEGNEVEZÉS FUNKCIÓ A HATÁLYOS TSZT 

SZERINT 

TERVEZETT FUNKCIÓ  

Korábbi TSZT-ben elhatározott beépítésre nem szánt területek módosuló beépítésre nem szánt terület 
területfelhasználással 

2. Iparterület mellett húzódó út 

nyomvonalának és státuszának 

rendezése 

Közúti közlekedési 

terület (Köu) 

Védelmi erdőterület 

(Ev) 

Védelmi erdőterület 

(Ev) 

Közúti közlekedési 

terület (Köu) 



Közúti közlekedési 

terület (Köu) 

Kertes 

mezőgazdasági 

terület (Mk) 

Közúti közlekedési 

terület (Köu) 

Természetközeli 

terület (Tk) 

6. Patak utca- Munkácsy Mihály 

utca közötti új feltáró út 

környezetében övezethatárok 

pontosítása 

Közúti közlekedési 

terület (Köu) 

Zöldterület (Z) 

 

3. A VÁLTOZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÜTEMEZÉSE 

A fejlesztési területek felhasználásának ütemezése: a változtatások jelen módosítás 

elfogadásával történnek. 

 

  



2. MELLÉKLET - A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGÉNEK VÁLTOZÁSA 

A területi mérleg a volt Mechanikai Művek budaörsi területrészének mértéke szerint változik 

• Törökbálint területe a hatályos TSZT szerint 2939,5 ha 

• a volt Mechanikai művek Törökbálinthoz csatolt területe 1,5881 ha 

• Törökbálint területe 2018 2941,1 ha 

A volt Mechanikai Művek budaörsi területrészét a jelenlegi területfelhasználásnak megfelelően 

Ipari gazdasági területként került figyelembevételre -a hatályos jogszabályoknak megfelelően- 

a meglévő állapotban is. 

Területfelhasználási egység megnevezése Meglévő 

állapot* 

Tervezett állapot 

Változás 

mértéke 

Tervezett 

(ha)  

Kisvárosias lakóterület 3,1 - 3,1 

Kertvárosias lakóterület 384,2 0,045 384,85 

Falusias lakóterület 13,9 - 13,9 

Településközpont vegyes terület 62,0 - 62,0 

Intézményterület 55,0 -0,25 54,75 

Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 318,3 +20,02 338,32 

Ipari gazdasági terület 95,1 -20,73 74,37 

Üdülőházas üdülőterület 6,3 - 6,3 

Hétvégiházas üdülőterület 121,3 - 121,3 

Különleges, oktatási terület 6,4 - 6,4 

Különleges, egészségügyi terület  11,1 - 11,1 

Különleges, sport- rekreációs terület 8,9 - 8,9 

Különleges, sportpálya terület  7,0 - 7,0 

Különleges, vízipark terület  5,4 - 5,4 

Különleges, jelentős zöldfelületet igénylő intézményi 

terület 

73,0 +2,0 75,0 

Különleges régészeti park terület 0,0 - 0,0 

Különleges, gyepmesteri telep  0,0 - 0,0 

Különleges, bánya terület  16,8 -0,045 16,76 

Különleges, pince présház terület 0,3 +0,004 0,3 

Közúti közlekedési terület  238,9 -4,15 234,75 

Kötöttpályás közlekedési terület  26,8 - 26,8 

Zöldterület, közpark  9,6 +0,25 9,85 

Védelmi erdőterület  326,9 +0,34 327,24 

Közjóléti erdőterület 79,9 - 79,9 

Általános mezőgazdasági terület 760,9 - 760,9 

Kertes mezőgazdasági terület  93,0 +0,23 93,23 

Vízgazdálkodási terület  78,9 - 78,9  

Természetközeli terület  111,6 +2,31 113,91 

Beépítésre nem szánt különleges, temető terület  16,6 -0,02 16,58 

Beépítésre nem szánt, különleges park terület 10,0 - 10,0 

Összesen 2939,5 0,00 2941,1 

*A 2015. évben készült, 2016-ban módosított TSZT (Raktárvárosi út mentén Tükörhegy területét érintő -Vt, 

Lke és Z területfelhasználási egységekre vonatkozó módosítás) adatai alapján készült, ahol az M7-es 

autópályán levő 2,6 ha-os kétszintű területfelhasználású területet az elsődleges közúti közlekedési 

területbe számította.  



3. MELLÉKLET - A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

A területrendezési —településrendezési tervek tervhierarchiájának legmagasabb szintjén az 

Országos Területrendezési Terv áll, amelyet az Országgyűlés a 2003. évi XXVI. törvénnyel (a 

továbbiakban: OTrT) hagyott jóvá. Az OTrT-t elfogadása óta többször módosította az 

Országgyűlés, legutóbb 2013 decemberében, amely módosítás 2014. január 1. óta hatályos. 

Az OTrT határozza meg az ország egyes térségei térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható 

fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek 

megőrzésére, ill. erőforrások védelmére.  

A kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási 

kategóriák és övezetek kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek 

figyelembevételével, azok pontosításával. Törökbálint Város közigazgatási területére Budapesti 

Agglomeráció Területrendezési Terve (továbbiakban: BATrT) vonatkozik. A 2005. évi LXIV. 

törvényt legutóbb 2011-ben módosították. Ebből következően a BATrT-ben a 2013-ban 

módosított OTrT-ből adódó változások még nem kerültek átvezetésre. Az átmeneti időszakra 

vonatkozóan az OTrT és a BATrT közötti különbségeket az OTrT átmeneti rendelkezései alapján 

kell kezelni: 

• a térségi szerkezet és térségi területfelhasználás vonatkozásában a BATrT-t, 

• az országos és „felülírt” térségi övezetek vonatkozásában az OTrT-t, 

• a műszaki infrastruktúra-hálózat vonatkozásában az OTrT-t kell figyelembe venni. 

 

  



A tárgyi dokumentációban leírt TSZT módosítások közül  

• városias települési térségben található: 1, 2 (részben), 5, 6, 8, 9, 13, 16, 18, 

• mezőgazdasági térségben található: 2 

• erdőgazdálkodási térségben található a 2. terület egy része 

A városias települési térségre az OTrT 6. § (2) bekezdés d) pontja vonatkozik:  

„(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési 

területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:  

d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;”  

A BATrT 5. §-a tartalmazza a városias települési térségre vonatkozó előírásokat: 

„(2) Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési térségben új 

lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben 

jelölhető ki, ha 

a) a tervezett területfelhasználás jól illeszthető a település meglevő szerkezetéhez, 

b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális 

örökségvédelmi és árvízvédelmi szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, és 

c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra kapacitás azt lehetővé 

teszi vagy a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül.” 

A tervezett változtatások ennek megfelelnek. 

 

A BATrT 6. §-a tartalmazza az erdőgazdálkodási térségre vonatkozó előírásokat: 

„(1) Az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ában erdőterület területfelhasználási egységbe, 

illetve természetközeli terület (ezen belül kizárólag karsztbokorerdő) területfelhasználási 

egységbe kell sorolni. A védelmi elsődleges rendeltetésű erdőterületként és a természetközeli 

területként besorolt területfelhasználási egységek kiterjedése nem csökkenhet.” 

A tervezett változtatások  

A Tétényi fennsík mellett jelölt gyűjtőút törlése, és annak közlekedési területe helyett a 

szomszédos területek területfelhasználási egységbe sorolása, illetve az védelmi erdő terület 

határának módosítása - a területmértékének növelésével - a fenti előírásoknak megfelel.  

A Tétényi fennsík területén a természetközeli területfelhasználási egység területe nő, tehát a 

fenti előírásoknak megfelel. 

„(2) Az egyes településeken lévő, erdőterületként besorolt területfelhasználási egységek 

nagysága – a település közigazgatási területére vetítve – összességében nem csökkenhet.” 

A tervezett változtatások  

• A Tétényi fennsík mellett aj védelmi erdő terület határának módosítása - a 

területmértékének növelésével - a fenti előírásnak megfelel. 

  



A BATrT 7. §-a tartalmazza a városias települési térségre vonatkozó előírásokat: 

„(1) A mezőgazdasági térség legalább 90%-át mezőgazdasági terület, illetve 

természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. A mezőgazdasági térség 

legfeljebb 10%-án bármely települési területfelhasználási egység kialakítható.” 

A tervezett változtatások  

A Tétényi fennsík mellett jelölt gyűjtőút törlése, és annak közlekedési területe helyett a 

szomszédos területek területfelhasználási egységbe sorolása nem jelenti új mezőgazdasági 

terület igénybevételét, tehát az átsorolás a fenti előírásoknak megfelel. 

 

Jelen módosítások során a települési térségen kívül nem kerül kijelölésre új beépítésre szánt 

terület, de a térségi területi mérleg adatai változnak a Törökbálint Város területéhez csatolt 

korábban budaörsi területen fekvő volt Mechanikai Művek területének mértékével, azaz 1,56 

ha-ral. A terület az agglomerációs tervben települési térség. 

  

TÉRSÉGI TERÜLET-  

FELHASZNÁLÁS 

BATRT SZERINT 

(HA) 

BATRT SZERINT 

(%) 

KORRIGÁLT 

ADATOK (HA) 

KORRIGÁLT 

ADATOK (%) 

városias települési 

térség 

1458,20 49,60 1459,76 49,62 

erdőgazdálkodási 

térség 

379,09 12,89 379,09 12,89 

mezőgazdasági 

térség 

993,53 33,79 993,53 33,77 

építmények által 

igénybe vett térség 

74,26 2,53 74,26 2,53 

vízgazdálkodási 

térség 

35,08 1,19 35,08 1,19 

Igazgatási terület 

összesen 

2940,16 100,0% 2941,72 100,0 

  



AZ OTRT ORSZÁGOS ÖVEZETEI ÉS A MÓDOSULÓ TERÜLETEK ÉRINTETTSÉGE 

 

A fenti kivonat alapján a módosítások nem érintenek országos jelentőségű műszaki 

infrastruktúra-hálózatokat, ezért a tervi változtatások, és az OTrT egymással összhangban 

lévőnek minősül.  

AZ OTRT ORSZÁGOS ÖVEZETEI  TÖRÖKBÁLINT ÉRINTETTSÉG  VÁLTOZTATÁSSAL ÉRINTETT 

TERÜLETEK 

Az országos ökológiai hálózat övezete 

(3.01.)  

igen  1, 2 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 

övezete (3.02.)  

nem - 

Jó termőhelyi adottságú szántóterület 

övezete (3.03.)  

nem  - 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

övezete (3.04.)  

igen  nem 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület övezete (3.05.)  

igen  1, 2 

Világörökségi és világörökségi várományos 

terület övezete (3.06.)  

nem  - 

Országos vízminőség védelmi terület (3.07.)  igen  1, 2 

Nagyvizi meder területének övezete (3.08.)  nem  - 

Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 

keretében megvalósítható 

vízkárelhárításicélú szükségtározók t-nek 

övezete (3.08.)  

nem  - 

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület 

övezete (3.09.)  

nem  - 

 



 

OTRT 3/1. AZ ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 

ÖVEZETE  

 

Az ökológiai hálózat övezete által érintett területek 

• 1. volt Mechanikai Művek gazdasági területe  

A terület jogerősen beépítésre szánt iparterület, az ökológia hálózat jelölése a 

területen nem releváns. 

• 2. A Tétényi fennsík mellett jelölt gyűjtőút törlése, és annak közlekedési területe helyett 

a szomszédos területek területfelhasználási egységbe sorolása, illetve az védelmi 

erdő terület határának módosítása - a területmértékének növelésével – a DINPI 

kérésének megfelelően történt, a természetvédelmi szempontok 

figyelembevételével.  

A területek változása nem ellentétes az ökológiai hálózat övezeteivel. 

 

OTRT 3/5. Tájképvédelmi terület övezete 

A Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete által érintett területek 

• volt Mechanikai Művek gazdasági területe, beépített iparterület.   

A Tétényi fennsík mellett jelölt gyűjtőút törlése, és annak közlekedési területe helyett 

a szomszédos területek területfelhasználási egységbe sorolása, illetve az védelmi 

erdő terület határának módosítása - a területmértékének növelésével – a 

tájképvédelmi szempontból kedvezőbb helyzetet teremt.  

• A budaörsi szennyvíztisztító telep megszüntetése után átsorolása iparterületből 

kereskedelmi szolgáltató területfelhasználási egységbe kedvezőbb helyzetet teremt. 

A területek változása nem ellentétes az tájképvédelmi övezettel. 



 

OTRT 3/7. Vízminőség-védelmi terület 

övezete 

Az övezet kijelölése érinti két változtatási szándék területét 

• volt Mechanikai Művek gazdasági területe, beépített iparterület. 

• Tétényi fennsík mellett jelölt gyűjtőút törlése, és annak közlekedési területe helyett a 

szomszédos területek területfelhasználási egységbe sorolása 

A TSZT-ben és a SZT-ben a vízvédelmi területek kijelölésre kerültek 2015-ben, a HÉSZ pedig 

tartalmazza az érintett területekre vonatkozó szabályokat. Emiatt a változtatási szándékok 

megfelelnek. 

A BATRT ORSZÁGOS ÖVEZETEI ÉS A TERÜLETEK ÉRINTETTSÉGE 

A javasolt módosítások az alábbi kiemelt térségi övezeteket érintik: 

A BATRT ÖVEZETEI  TÖRÖKBÁLINT ÉRINTETTSÉG  VÁLTOZTATÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 

3/1. Magterület övezete (3/1. 

melléklet) az OTrT felülírta, 

lehatárolás új 

adatszolgáltatás alapján  

igen  -  

3/2. Ökológiai folyosó 

övezete (3/1. melléklet) az 

OTrT felülírta, lehatárolás új 

adatszolgáltatás alapján  

igen  4 

3/3. Pufferterület övezete 

(3/1. melléklet) az OTrT 

felülírta, lehatárolás új 

adatszolgáltatás alapján  

nem  4, 2 

3/18. melléklet: Földtani 

veszélyforrás területének 

övezete  

A teljes közigazgatási 

területet érinti. 

A teljes közigazgatási 

területet érinti. 

 



 

Országos ökológiai hálózat övezete 

(DINPI adatszolgáltatás alapján 

feltüntetve) 

Az ökológiai hálózat övezete által 

érintett területek 

• volt Mechanikai Művek 

gazdasági területe  

A terület jogerősen beépítésre 

szánt iparterület, az ökológia 

hálózat jelölése a területen 

nem releváns. 

• A Tétényi fennsík mellett jelölt 

gyűjtőút törlése, és annak 

közlekedési területe helyett a 

szomszédos területek 

területfelhasználási egységbe 

sorolása, illetve az védelmi 

erdő terület határának 

módosítása - a 

területmértékének 

növelésével – a DINPI 

kérésének megfelelően 

történt, a természetvédelmi 

szempontok 

figyelembevételével.  

A területek változása nem ellentétes 

az ökológiai hálózat övezeteivel. 

 

FÖLDTANI VESZÉLYFORRÁS 

TERÜLETÉNEK ÖVEZETE  

A földtani veszélyforrások területének 

övezete a TSZT-ben és a SZT-n 

tényleges kiterjedésének 

megfelelően pontosításra került. A 

lehatárolások területén belül új 

beépítésre szánt terület kijelölés nem 

történik. 

 

  



AZ ELMÚLT ÉVEK TSZT MÓDOSÍTÁSAI ÉS TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK 

 

BATrT szerinti közvetlen átsorolási területi korlátok és a tervi igénybevételek 

 
ÁTSOROLHATÓ ILYEN 

KATEGÓRIÁBÓL 

ILYEN CÉLRA LEHETSÉGES 

TERÜLET 

NAGYSÁGA 

A TSZT 2015 

ÉVI 

MÓDOSÍTÁSÁNÁL 

IGÉNYBEVETT 

TERÜLET 

NAGYSÁGA 

JELEN 

MÓDOSÍTÁSBAN 

IGÉNYBEVETT 

TERÜLET 

NAGYSÁGA 

TOVÁBBI 

FEJLESZTÉSI 

LEHETŐSÉG 

TERÜLET 

NAGYSÁGA  

ha ha ha ha 

erdőgazdálkodási 

térség 

erdőterületté, illetve 

természetközeli 

terület 

legalább: 

322,2265 

108,9 0 213,3265 

- bármely települési 

területfelhasználási 

egységgé. 

legfeljebb: 

56,8635 

2,1 0 54,7635 

mezőgazdasági 

térség 

- mezőgazdasági 

területté, illetve 

természetközeli 

területté. 

legalább: 

894,177 

34,6  858,677 

- bármely települési 

területfelhasználási 

egységgé. 

legfeljebb: 

92,553 

78,6  13,953 

vízgazdálkodási 

térség 

- vízgazdálkodási 

területté, illetve 

természetközeli 

terület 

területfelhasználási 

egységgé. 

legalább: 

29,818 

0 0 29,818 

-olyan 

területfelhasználási 

egységgé, amely 

nem veszélyezteti a 

vízgazdálkodás 

érdekeit. 

legfeljebb: 

5,262 

4,5 0 0,762 

A városias települési térség vagy 

hagyományosan vidéki települési térség 

legnagyobb növekménye legfeljebb  

29,164 0 0 29,195* 

*település korrigált területére számítva 

 

  



4. MELLÉKLET - BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉKE VÁLTOZÁSÁNAK SZÁMÍTÁSI 

EREDMÉNYE 

S
O

R
S
Z
Á

M
 

MEGNEVEZÉS 

HATÁLYOS TERV  JAVASLAT 

EGYENLEG 
JELE 

TERÜLET BIOLÓGIAI AKTIVITÁS 
JELE 

TERÜLET BIOLÓGIAI AKTIVITÁS 

(HA) SZORZÓ ÉRTÉK  (HA) SZORZÓ ÉRTÉK 

1 

Volt Mechanikai Művek 

korábban budaörsi terület 

része 

Gip 1,5881 0,4 0,635 Gip 1,5881 0,4 0,635 0,00 

2 

Iparterület mellett húzódó 

út nyomvonalának és 

státuszának rendezése 

Köu 0,227 0,227 0,052 Mk 0,227 5 1,135 1,08 

KÖu 2,313 0,6 1,388 Tk 2,313 3 6,939 5,55 

KÖu 1,391 0,6 0,835 Gip 1,391 0,4 0,556 -0,28 

KÖu 1,037 0,6 0,622 Ev 1,037 9 9,333 8,71 

Ev 0,823 9 7,407 Köu 0,823 0,6 0,494 -6,91 

Gip 0,123 0,4 0,049 Ev 0,123 9 1,107 1,06 

5 

2423/14/A hrsz.-ú Présház 

területének átsorolása  
KÖu 0,0036 0,5 0,002 KPp 0,0036 1,5 0,005 0,00 

6 

Új városháza 

környezetében övezet-

határok pontosítása 

Vi 0,2504 0,5 0,125 Z 0,2504 6 1,502 1,38 

13 

Raktárvárosi út melletti 

Gip-6, Gip-7, Gip-8 

övezetek átsorolása 

Gip 13,200 0,4 5,280 Gksz 13,200 0,4 5,280 0,00 

Gip 2 0,4 0,800 KJz 2 3 6,000 5,20 

16 

Gksz-15 övezeti 

határának igazítása 
KbT 0,0233 2,2 0,051 Gksz 0,0233 0,4 0,009 -0,04 

18 

A bánya övezettel 

határos lakóterületek 

övezethatárainak 

felülvizsgálata 

KB 0,04467 0,1 0,004 Lke 0,04467 2,7 0,121 0,12 

 
Összesen 

 
23,024  17,25  23,024  33,116 15,87 

 

Ezt összesítve a jelenlegi módosítás után a település tovább „görgethető” biológiai 

aktivitásértéke  

33,116-17,25=15,87 pont! 

  



5. MELLÉKLET - KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS  

A tervezett módosítások kapcsán jelenleg nem várhatók olyan környezeti hatások, amelyek környezeti 

vizsgálat lefolytatását és külön környezeti értékelési dokumentáció elkészítését tennék szükségessé.  
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