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29. ábra: Szabályozási tervjavaslat a „D” jelű területre      

30. ábra: A térség közlekedési hálózata 

31. ábra: A 16 méter széles magánút mintakeresztszelvénye 

32. ábra: Javaslat a kutyakiképző telep bekötőútjának kialakítására 

33. ábra: Részlet a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének szerkezeti tervéből 

34. A Trtv 7. sz. melléklete, a BATrT Térségi Szerkezeti Terve a kért területcserék után  

35. ábra: A Trtv. által meghatározott országos övezetek határai 

36. ábra: A 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet által meghatározott országos övezetek határai 

37. ábra: A BATrT által meghatározott kiemelt térségi övezetek határai 

38. Részlet a hatályos Szabályozási tervből a Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetének ábrázolásával 

39. ábra: A 0202 hrsz.-ú földrészlet beépítési terve 

40. ábra: A beépítési terv alapján a 0202 hrsz.-ú földrészlet tervezett beépítési paraméterei  

41. ábra: Beépítési terv 

42. ábra: A kutyakiképző telep bekötőútja 
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1. BEVEZETÉS  

1.1. Tárnok nagyközség településrendezési eszközeinek részleges módosításával 
kapcsolatos előzetes önkormányzati intézkedések, az egyeztetési eljárás menete 

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 122/2021. (XII.16.) számú határozatában döntött 
Tárnok nagyközség hatályban lévő településrendezési eszközei, a Településszerkezeti terv, a Helyi Építési 
Szabályzat és a Szabályozási terv részleges módosítása tárgyában (11. számú melléklet). A döntés értelmében  

 

- nyilatkozott arról, hogy a fenti hrsz.-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja 
beruházás megvalósítása érdekében. 

A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Településrendezési kódex) 2. §-a alapján: 

„2. § 4a. kiemelt fejlesztési terület: egy adott fejlesztés megvalósítása céljából, képviselő-testületi döntésben 
változásra kijelölt terület;”. 

A 32. § pedig kimondja, hogy 

„32. § (6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a 
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása 

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

ezért a településrendezési eszközök részleges módosítása jelen esetben tárgyalásos eljárással történik. 

Tárnok nagyközség jelen településrendezési eszközei a Településrendezési kódex 16. §. (1) bek. b) pontja és az 
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) alapján, a Településrendezési kódex 45. §. (2) bekezdésének értelmében a 2018. 
január 1-től hatályos eljárási szabályok szerint készülnek, és az alátámasztó munkarészek a Településrendezési 
kódex 3. mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően, főépítészi nyilatkozat (ld. 12. 
számú melléklet) alapján kerültek kidolgozásra.  

A Településrendezési kódex 30. pontja ismerteti a tárgyalásos eljárás menetét az alábbiak szerint:  

„30. A tárgyalásos eljárás 

42. § (1) Tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai 
véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A. § szerint. A polgármester a 
beérkezett véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel - a döntés átruházása esetén a döntésre jogosulttal -, 
amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület, illetve átruházás esetén a döntésre jogosult 
dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés ezt követően a 
döntés dokumentálásával, közzétételével lezárul. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat követően a polgármester végső szakmai véleményezési szakasz 
lefolytatását kezdeményezi az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz 
benyújtott kérelemmel. A kérelemnek tartalmaznia kell a településrendezési eszköz tervezetét, és az elkészített 
megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot, valamint annak egy másolati példányát elektronikus 
adathordozón és a partnerségi egyeztetés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet. 

(3) Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől 
számított 5 napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást. 
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(4) Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az egyeztető tárgyalásra a hely 
és az időpont megjelölésével, a tárgyalás előtt legalább 8 nappal elektronikus úton, a településrendezési eszköz 
megküldésével meghívja: 

a) a 9. mellékletben meghatározott valamennyi államigazgatási szervet, 
b) településszerkezeti terv készítése vagy módosítása esetében az érintett területi, települési önkormányzatot, 

(5) Ha a településrendezési eszköz készítéséhez vagy módosításához adatok beszerzése szükséges, a 
polgármester vagy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásért felelős szerv - az (1) bekezdés szerinti 
véleményeztetést megelőzően - az érintett államigazgatási szervtől az előzetes tájékoztatási szakasz szerinti 
előzetes adatszolgáltatást kér elektronikus úton. Az államigazgatási szerv az adatszolgáltatási kötelezettségét 
elektronikus úton 5 napon belül teljesíti. 

(6) Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal a jegyzőkönyvet és záró szakmai véleményét 8 napon belül megküldi a polgármesternek, a 
településrendezési eszköz elfogadásához.” 

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 tárgyalásos 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.” 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településrendezési kódex 29/A. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján a településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi 
egyeztetés szabályairól meghozta a 7/2017. (IV.28.) számú rendeletét. Az Önkormányzat a partnerségi 
egyeztetést az ebben foglaltaknak megfelelően végzi.  

A Településrendezési kódex 9. számú mellékeltben felsorolt véleményező szervek előzetes véleményét e 
módosításhoz nem kérte meg az önkormányzat, mivel a jogszabályi környezet lehetővé teszi a tárgyalásos eljárás 
lefolytatását e nélkül, és a 2014 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 területek elhelyezkedése 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 

A 122/2021. (XII.16.) számú határozat értelmében az alapvető tervezési feladat Tárnok Településszerkezeti 
tervének, Helyi Építési Szabályzatának és a Szabályozási tervének a részleges módosítása a Tárnok, külterület, 
0200/4-es, 0202-es és a 0203-as hrsz.-ú, az ASI Hungary Zrt. tulajdonát képező területen egy új gazdasági terület 
megvalósítása érdekében a szükséges közlekedési, zöld- és erdőterületekkel együtt. Ezzel párhuzamosan 
módosítani kell a hatályban lévő településrendezési eszközöket a korábban lefolytatott Területrendezési 
hatósági eljárásban szereplő csereterületek vonatkozásában is.  Ezek a 0105/1 – 0105/10-es és a 0104/1 – 
0104/18-as hrsz.-ú (ún. Spanyol” terület), a Halász utcától nyugatra fekvő 0113/3, 0113/18, 0113/20, 0113/21, 
0113/22-es hrsz.-on tervezett lakóterület, valamint a 015/6, 015/7, 015/18, 015/21, 015/47-es hrsz.-ú (ún. 
Meggyes) területén tervezett lakóterület beépítésre nem szánt területbe sorolása. 

1.3. A megbízás  

Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2021 decemberében bízta meg a Rend-Eng-Terv Építész Iroda Bt.-t a 
nagyközség Településszerkezeti tervének (továbbiakban: TSZT), Helyi Építési Szabályzatának (továbbiakban: 
HÉSZ) és a rendelet Szabályozási tervi mellékletének (a továbbiakban: SZT) a részleges módosításával. Jelen 
tervanyag Tárnok nagyközség településrendezési eszközei a fentiekben említett részterületekre vonatkozó 
részleges módosításának egyeztetési anyagát tartalmazza. 

1.4. A tervi tartalom meghatározása 

Tekintettel arra, hogy a településrendezési eszközök felülvizsgálata, készítése 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 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:  

 Tárnok nagyközség 2021-ben fogadta el jelenleg érvényben lévő Településfejlesztési Koncepcióját a 
26/2021. (IV.13.) számú önkormányzati határozatával.  

 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2014. (VII.4.) számú önkormányzati 
határozattal elfogadott Tárnok nagyközség településszerkezeti terve, azóta több kisebb területen 
módosítva.  

 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI.23.) számú, többször 
módosított önkormányzati rendelete Tárnok Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási 
tervéről, azóta több kisebb területen módosítva. 
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2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK  

2.1. A tervezés célja 

A jelen tervezés alapvető célja az ASI Hungary Zrt. tulajdonában álló, az M7 autópálya és a település északi 
közigazgatási határa között fekvő mezőgazdasági művelésű terület autópálya-csomóponthoz közeli részére 
vonatkozó Településszerkezeti terv, a Szabályozási terv, valamint a Helyi Építési Szabályzat módosítása a 
jelenleg mezőgazdasági területbe sorolt ingatlanok egyéb ipari gazdasági területté történő átsorolása 
érdekében.  

Az ASI Hungary Zrt. az alábbi kérelemmel fordult az Önkormányzathoz: 

 

 

 

         

  

 

 

E cél megvalósítása szükségessé teszi a hatályos településrendezési eszközök módosítását a tárgyi területre 

(„A” jelű módosítással érintett terület), valamint ezzel párhuzamosan a korábban lefolytatott Területrendezési 

hatósági eljárásban szereplő csereterületekre („B”, „C” és „D” jelű módosítással érintett terület).   
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2.2. A tervezési területek ismertetése 

2.2.1. „A” jelű módosítással érintett terület 

  

1. ábra: Az „A” jelű módosítással érintett terület nagyközségen belüli elhelyezkedése – áttekintő térkép 

Az „A” jelű módosítással érintett terület nagyközségen belüli elhelyezkedését a fenti áttekintő térkép mutatja be. 
A következő településtérkép szerint a Jobbágyi-felső-vetődűlő elnevezésű településrész képezi jelen terv tárgyát. 

  

2. ábra: Az „A” jelű módosítással érintett terület térképe (Forrás: terkep.tarnok.hu) 

A 0200/4-es, 0202-es és a 0203-as hrsz.-ú földrészletek a külterület északi részén, Pusztazámor közigazgatási 
határától délre elterülő, jelenleg még beépítetlen terület részét képezik.  

A pusztazámori-sóskúti közigazgatási határ mentén húzódó, a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Telephez 
vezető út és az M7 autópálya között terülnek el a 0200/4-es és a 0202-es hrsz.-ú külterületi, mezőgazdasági 
művelés alatt álló földrészletek, valamint a 0203-as hrsz.-ú keskeny sáv. 

A terület északkeleti határát az autópálya felett átvezető úttal párhuzamosan húzódó 0205-ös hrsz.-ú közút, a 
törtvonalú délnyugati határt a 0205-ös hrsz.-ú földrészlet északkeleti és délkeleti határa, valamint a 0201-es 
hrsz.-ú közút képezi. 

AZ „A” JELŰ MÓDOSÍTÁSSAL 
ÉRINTETT TERÜLET 

AZ „A” JELŰ MÓDOSÍTÁSSAL 
ÉRINTETT TERÜLET 
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Mint a légifotón látható, a tárgyi terület egységesen szántóföldi művelés alatt áll a szomszédos 0205-ös hrsz.-ú 
földrészlethez és a 0201-es hrsz.-ú úton túli területhez hasonlóan. Az autópályán túl, tárgyi területtől délre ma 
még szintén mezőgazdasági művelés alatt álló területek figyelhetők meg. A 0205-ös hrsz.-ú közút és az autópálya 
felett átvezető csomóponti ág ölelésében fekvő 0207/22-es hrsz.-ú ingatlanon egy kutyakiképző telep működik. 
A kutyakiképző területét feltáró út a hulladékhasznosító útjáról indul, de nem a csomópont közeléből, és nem a 
0205-ös hrsz.-ú közút vonalában, hanem a szemközti Sóskúti Ipari Parkban épülő Dongwha beruházás 
kapubehajtójával szemben tér le a hulladékhasznosító útjáról, és egy szakaszon szervizútként azzal 
párhuzamosan halad északkelet felé, majd a földút a 0205-ös hrsz.-ú útnál kanyarodik el az autópálya felé.  

 

3. ábra: A 0200/4-es, 0202-es és a 0203-as hrsz.-ú földrészletek 2020 évi légifotója (Forrás: Google maps)  

A tárgyi területtől északra Sóskút Ipari Parkja terül el, amelynek beépülése folyamatos. Az autópálya 
csomóponttól a Zámori-patak vonaláig húzódó teljes telektömb a Sóskúti Ipari Park területét képezi. A légifotón 
még nem látható, de a hulladékkezelő bekötő útjától északra már újabb ipari létesítmények is megvalósításra 
kerültek, kerülnek, mint pl. az elektromos autók akkumulátorait gyártó Samsung SDI egyik legjelentősebb 
beszállítója, a Dongwha Electrolyte Hungary Kft. telephelye, amely részben az akkumulátorokhoz szükséges 
elektrolitokat gyártja majd, részben pedig az akkumulátorgyártás során előálló oldószereket, vegyi anyagokat 
hasznosítja újra.  

Az „A” jelű terület telkei: 

 

AZ „A” JELŰ MÓDOSÍTÁSSAL 
ÉRINTETT TERÜLET 
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Az ASI Hungary Zrt. tulajdonában lévő területen a földrészletek a földhivatali nyilvántartás szerint – a 0203-as 
hrsz.-ú keskeny sáv kivételével – 5-ös minőségi osztályú szántó besorolásúak, s tényleges használatuk is ennek 
megfelelő. A 0202-es hrsz.-ú földrészletet 12 m2-en érinti az FGSZ Földgázszolgáltató Zrt. javára bejegyzett 
bányaszolgalmi jog. 

4. ábra: Fotók a területről a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Telep 
útja felől és a Dongwha Kft. építkezése az út túloldalán  

A tervezési terület terepszintje szinte síknak tekinthető, csupán 6 méteres 
szintkülönbség tapasztalható. A terület legalacsonyabb része a déli sarkában 
található, amely kb. 116 méteren fekszik Balti felett, a legmagasabban a 
terület északi sarka található, kb. 121 méteren. 

A tárgyi ingatlanok gépkocsival történő megközelítése a terület északi határát 
képező pusztazámori hulladékkezelő útja felől lehetséges. 

5.  ábra: A tervezési terület térképkivonatának részlete 
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2.2.2.  „B” jelű módosítással érintett terület 

A 0105/1 – 0105/10-es és a 0104/1 – 0104/18-es hrsz.-ú, ún. Spanyol terület a település belterületétől nyugatra, 
a Zámori-patak két oldalán terül el. Megközelítése a Halász József utca felől lehetséges a temető mellett induló 
0100-as hrsz.-ú földúton, amely a terület északnyugati határát képezi. Az északkeleti határa a 0103-as hrsz.-ú 
árok mentén húzódó 0104/19-es hrsz.-ú út, délkeleti határát a 0106-os hrsz.-ú árok, délnyugati határát pedig a 
0107-es hrsz.-ú közút képezi. 

 

6. ábra: A 0105/1 – 0105/10-es és a 0104/1 – 0104/18-es hrsz.-ú földrészletek légifotója (Forrás: Google maps) 

7. ábra: Fotók a területről és a temető mellett induló, a terület feltárását szolgáló földútról 

A terület mezőgazdasági művelés alatt áll, de a Zámori-patak partján és a 0106-os hrsz.-ú árok mellett keskeny 
erdősáv húzódik, valamint a pataktól északkeletre fekvő területrész északi sávja is fákkal tarkított. 

  

A „B” JELŰ MÓDOSÍTÁSSAL 
ÉRINTETT TERÜLET 
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A „B” jelű terület telkei: 

Érintett 
hrsz. 

Érintett 
terület, m2 

művelési 
ág, 
minőségi 
osztály 

Érintett 
hrsz. 

Érintett 
terület, m2 

művelési 
ág, 
minőségi 
osztály 

Érintett 
hrsz. 

Érintett 
terület, m2 

művelési 
ág, 
minőségi 
osztály 

0105/1 37490 
sz5 

0105/2 21000 
sz5 

0105/3 13001 
sz5 

0105/4 15499 
sz5 

0105/5 15501 
sz5 

0105/6 21000 
sz5 

0105/7 7501 
sz5 

0105/8 21003 
sz5 

0105/9 20998 
sz5 

0105/10 20996 
sz5 

0104/1 1769 
sz5 

0104/2 1890 
sz5 

0104/3 4812 
sz5 

0104/4 2913 
sz5 

0104/5 19585 
sz5 

0104/6 11815 
sz5 

0104/7 15543 
sz5 

0104/8 1974 
sz5 

0104/9 2966 
sz5 

0104/10 4942 
sz5 

0104/11 5933 
sz5 

0104/12 2966 
sz5 

0104/13 5938 
sz5 

0104/14 5941 
sz5 

0104/15 12997 
sz5 

0104/16 6147 
sz5 

0104/17 9474 
sz5, l3 

0104/18 21285 
sz5, l3 

    

      

Összesen 332879 m2 = 33,29 ha    

A 0105/1-10 hrsz.-ú földrészleteket különböző mértékben érinti az FGSZ Földgázszolgáltató Zrt. javára bejegyzett 
bányaszolgalmi jog, valamint az ELMŰ Hálózati Kft. részére bejegyzett vezetékjog. 

2.2.3. „C” jelű módosítással érintett terület 

A Halász József utcától nyugatra fekvő 0113/3-as, 0113/20-as, 0113/21-es és 0113/22-es hrsz.-ú földrészletek 
egy részén korábban Lke jelű lakóterület és a KÖu jelű közúti közlekedési területek voltak tervezve.  

 

8. ábra: A Halász József utcától nyugatra fekvő 0113/3-as, 0113/20-as, 0113/21-es és 0113/22-es hrsz.-ú 
földrészletek légifotója (Forrás: Google maps) 

A „C” JELŰ MÓDOSÍTÁSSAL 
ÉRINTETT TERÜLET 
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A „C” jelű terület a Halász József utca mentén kialakult teleksortól délnyugatra megfigyelhető mezőgazdasági 
művelés alatt álló térség részét képezi, amelynek északi határán a 0102-es hrsz.-ú árok húzódik. Az árkon túl a 
szántóföldek folytatódnak. A terület jelenleg a Marton utca folytatásában kialakult földútról közelíthető meg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ábra: A kukoricával bevetett terület látképe a Halász József utca irányából 

A „C” jelű terület telke: 

Érintett 
hrsz. 

Érintett 
terület, m2 

művelési 
ág, 
minőségi 
osztály 

Érintett 
hrsz. 

Érintett 
terület, m2 

művelési 
ág, 
minőségi 
osztály 

Érintett 
hrsz. 

Érintett 
terület, m2 

művelési 
ág, 
minőségi 
osztály 

0113/3 33000 
sz5 

0113/20 73690 
sz5 

0113/21 7948 
sz5 

0113/22 862 
sz5 

0113/18 250 
sz5 

  

Összesen 115750 m2 = 11,58 ha    

A területcsere nem az egész földrészleteket veszi igénybe, a visszaminősítésre javasolt terület összesen 2,53 
ha. 

2.2.4. „D” jelű módosítással érintett terület 

A 015/6-os, 015/7-es, 015/18-as, 015/21-es és a 015/47-es hrsz-ú, ún. Meggyes területén korábban Lke jelű 
kertvárosias lakóterület, valamint a telkeket kiszolgáló utak voltak tervezve. 

10. ábra: Fotók a terület északi és déli feléről 
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11. ábra: A 015/6-os, 015/7-es, 015/18-as, 015/21-es és a 015/47-es hrsz.-ú földrészletek légifotója (Forrás: Google 
maps) 

A „D” jelű terület a Sóskúti úttól délnyugatra, a Berki út, a Hazatérők útja és a Vereckei utca által határolt 
tömbben található. A tömböt délkeletről és délnyugatról lakóteleksorok veszik körül, a belső területen, a Berki 
út felől elérhető északi részen egy nagy gyümölcsös található, amely nem képezi részét a tárgyi területnek. A 
tömbbelső délnyugati és déli részén szántóföld figyelhető meg. A tömbbelső északnyugati része egy fás terület. 
A gyümölcsös és a Berki útról dél felé induló 015/23-as hrsz.-ú földút képezi a belső térség északkeleti határát, 
amin túl egy lovarda és kutyatelep működik. 

A „D” jelű terület telkei: 

Érintett 
hrsz. 

Érintett 
terület, m2 
művelési 
ág, 
minőségi 
osztály 

Érintett 
hrsz. 

Érintett 
terület, m2 
művelési 
ág, 
minőségi 
osztály 

Érintett 
hrsz. 

Érintett 
terület, m2 
művelési 
ág, 
minőségi 
osztály 

015/6 920 
gy4 
kivett 
lakóház, 
udvar, 
gazdasági 
épület 

015/7 1607 
gy4 
kivett 
lakóház, 
udvar, 
gazdasági 
épület 

015/18 11000 
r5,  
kivett árok 

015/21 55053 
sz5 

015/47 37110 
gy4, r5, l4 
kivett árok, 
kivett 
tároló, 
udvar 

  

      

Összesen 105690 m2 10,57 ha    

A 015/18 hrsz.-ú földrészletet érinti az ELMŰ Hálózati Kft. részére bejegyzett vezetékjog 657 m2 területen, a 
015/47 hrsz.-ú földrészletet pedig 170 m2 területen. 

A „D” JELŰ MÓDOSÍTÁSSAL 
ÉRINTETT TERÜLET 
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2.3. A hatályban lévő településrendezési eszközök ismertetése a tárgyi területek 
vonatkozásában 

2.3.1. „A” jelű módosítással érintett terület 

2.3.1.1. Településszerkezeti terv 

Tárnok nagyközség érvényben lévő, a 100/2014. (VII.4.) számú Önkormányzati határozattal jóváhagyott 
Településszerkezeti terve (a továbbiakban TSZT) a 0200/4-es, 0202-es és 0203-as hrsz.-ú földrészleteket az Má 
jelű általános mezőgazdasági terület területfelhasználási kategóriába sorolja.  

A terület délkeleti határát az M7 autópálya mentén húzódó, fokozatosan beerdősülő Ev jelű erdősáv, délnyugati 
határát a 0201-es hrsz.-ú út közlekedési területe, illetve az annak túloldalán és a közúttól északra elterülő Má 
jelű általános mezőgazdasági területek, északnyugati határát a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ 
bekötő útjának KÖu jelű közlekedési területe, és az annak túloldalán, Sóskút közigazgatási területén fekvő ipari 
gazdasági terület képezik. A területtől északkeletre a 0205-ös hrsz.-ú út KÖu jelű közlekedési területe húzódik, 
amelynek másik oldalán a kutyakiképző telep, az állattartó létesítmények Kb-Á jelű, különleges területébe sorolt 
0207/22-es hrsz.-ú földrészlet figyelhető meg. A területet érinti az M7 autópálya TSZT-n is ábrázolt 100 méteres 
védőtávolsága, valamint a közigazgatási határtól mért 200 méteres távolság, amely az egyik oka annak, hogy a 
tervezett új beépítésre szánt terület csak a területrendezési hatósági eljárás során kiadott térségi 
területfelhasználási engedély birtokában hozható létre. 

12. ábra: Részlet a hatályban lévő Településszerkezeti terv 1. mellékletéből az „A” jelű terület környezetéről 

 

13. ábra: A Településszerkezeti terv jelmagyarázatának releváns jelölései 

 

  

 

 

 

 

 

AZ 1. SZ. MÓDOSÍTÁSSAL 
ÉRINTETT TERÜLET 
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A terv a 8104 j. összekötő út felől érkező, az autópálya csomóponti ágait képező utat országos mellékútként, 
települési főútként ábrázolja, amelyről egy meglévő körforgalmi csomópontból indul  délnyugati irányba a 
Pusztazámori hulladékkezelő felé vezető, helyi gyűjtőútként jelölt út. Az autópálya mentén 100, az országos 
mellékutak mentén a TSZT 50 méteres védőtávolságot jelöl, ami azonban a belterületi részre nem vonatkozik. 
Ott az utak szabályozási szélessége megfelelő védelmet biztosít.  

A tárgyi területen belül jelenleg jelentősebb út nem található, csupán a 0205-ös hrsz.-ú közút és az autópálya 
felett átvezető csomóponti ág között fekvő 0207/22-es hrsz.-ú ingatlanon működő kutyakiképző telep területét 
megközelítő kitaposott út. A földút a hulladékhasznosító útjáról indul, de nem a csomópont közeléből, és nem a 
0205-ös hrsz.-ú közút vonalában, hanem a szemközti Sóskúti Ipari Parkban épülő Dongwha beruházás 
kapubehajtójával szemben tér le a hulladékhasznosító útjáról, és egy szakaszon szervizútként azzal 
párhuzamosan halad északkelet felé, majd a 0205-ös hrsz.-ú útnál kanyarodik el az autópálya felé, északkeletről 
lehatárolva a tervezési területet. 

A területet nyilvántartott régészeti lelőhely nem érinti.  

Tárnok nagyközség hatályban lévő Településszerkezeti terve alapján a tervezéssel érintett terület nem érintett 
természeti védettséggel sem.  

A terület nyugati csücskét nagyon csekély mértékben érinti a Pilisvörösvár – Százhalombatta 
nagyközépnyomású földgázvezeték, és annak védőtávolsága, amely miatt a 0202-es hrsz.-ú földrészletet 12 m2-
en az FGSZ Földgázszolgáltató Zrt. javára bejegyzett bányaszolgalmi jog érinti. 

A TSZT mellékletét a Településszerkezeti terv leírása képezi, amelynek „A településszerkezet fejlesztésének 
legfontosabb elhatározásai” című része többek között az alábbi feladatokat sorolja fel a tárgyi terület 
vonatkozásában: 

„összefüggő, nagy ipari gazdasági területek kialakítása az autópálya csomóponttól délre;” 

A Leírás az akkor hatályos Koncepció alapján Tárnok jövőképét az alábbiakban határozta meg: 

„A településszerkezet területi jellegű fejlesztése indokolt az önálló gazdasággal rendelkező, turisztikailag vonzó, 
kellemes életteret nyújtó település jövőképének elérése érdekében, a nagyközség különböző területrészein a 
településfejlesztési koncepció elhatározásai szerint, a hatályban lévő településszerkezeti tervnek megfelelően.” 

A Leírás szerint a településfejlesztés során figyelembe veendő elhatározások közül az alábbiak vonatkoznak tárgyi 
területre: 

„- A lakosság megélhetését, ellátását biztosító gazdasági érdekeket a meglévő munkahelyek 
megőrzésével, lehetőség szerinti fejlesztésével, s a tervezett ipari valamint kereskedelmi szolgáltató 
területek beépítése során létrejövő új munkahelyek létesítésével szükséges biztosítani.” 

A leírás az ipari gazdasági területekre az 1,5 m2/m2 beépítési sűrűségi értéket határozta meg. Ez a fogalom az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) szerint 
a következőt jelenti: „A területfelhasználási egységek területén elhelyezhető épületek valamennyi 
építményszintjének összesített bruttó alapterülete és a területfelhasználási egységeknek a köztük lévő, 
településszerkezetet nem meghatározó közterületek területével növelt területének viszonyszáma.” 

2.3.1.2. Szabályozási terv 

A település Helyi Építési Szabályzatáról Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014. 
(VI.23.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban HÉSZ) szól. Tárnok közigazgatási területére a HÉSZ 
mellékletét képező Szabályozási terv van érvényben.  

A Szabályozási Tervben (a továbbiakban SZT) a tárgyi terület a TSZT területfelhasználási egységeinek megfelelő 
övezetbe, az Má jelű általános mezőgazdasági terület övezetébe van besorolva. 

A terület délkeleti határát az M7 autópálya, mint meglévő gyorsforgalmi út és az autópálya mentén húzódó Ev 
jelű védőerdősáv, délnyugati határát a közlekedési terület KÖu-5 jelű övezetébe sorolt 0201-es hrsz.-ú út 
területe, mint lakóút, illetve az annak túloldalán és a közúttól északra elterülő, az általános mezőgazdasági terület 
Má jelű övezetébe tartozó földrészletek képezik.  
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Északnyugati határát a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ bekötő útjának KÖu-4 jelű, a települési 
gyűjtőutak számára kijelölt közlekedési övezete, és az annak túloldalán, Sóskút közigazgatási területén fekvő ipari 
gazdasági terület képezik.  

A területtől északkeletre a 0205-ös hrsz.-ú út KÖu-5 jelű közlekedési övezete húzódik, amelynek túloldalán a 

kutyakiképző telep, a különleges területek közül az állattartó létesítmények számára meghatározott Kb-Á jelű 

övezetbe sorolt 0207/22-es hrsz.-ú földrészlet figyelhető meg. A határoló utak kialakult szélességükkel ábrázoltak 

a SZT-en, a tárgyi területet szabályozási vonal nem érinti. 

14. ábra: Részlet a hatályban lévő Szabályozási tervből az „A” jelű terület környezetéről 

 

15. ábra: A Szabályozási terv jelmagyarázatának releváns részei 

  

 

AZ 1. SZ. MÓDOSÍTÁSSAL 
ÉRINTETT TERÜLET 
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Tárnok Szabályozási terve szintén feltünteti a különböző védelemmel érintett területeket (régészeti területek 
határa, természetvédelmi területek, védőtávolságok stb.). A tervezéssel érintett területet a SZT szerint régészeti 
és természeti védelem nem érinti.  

A tárgyi területet érinti az M7 autópálya SZT-n is ábrázolt 100 méteres védőtávolsága, amelynek közel a felét 

lefedi a hatályos településrendezési eszközökben lehatárolt védőerdősáv. A védőtávolságon belül a közlekedési 

létesítmény kezelőjének a hozzájárulása szükséges a tervezett építési beruházás megvalósításához. 

A tárgyi terület nyugati szélénél halad észak-déli irányban egy nagynyomású, DN 800-as gázvezeték, amelynek 
10-10 méteres védősávja minimális mértékben érinti a 0202 hrsz.-ú földrészletet. A nagyközépnyomású 
gázvezetéket egy optikai kábel is kíséri. 

2.3.1.3. Helyi Építési Szabályzat 

A tervezési területet lefedő Má jelű általános mezőgazdasági terület övezetére a hatályos Helyi Építési 
Szabályzat az alábbiakat írja elő: 

„11. Mezőgazdasági terület övezeteinek általános előírásai  

47. § (1) A mezőgazdasági területen olyan építmények helyezhetők el, amelyek a terület fő rendeltetésével 
összhangban vannak, és azt szolgálják:  

a) gazdasági épületek, építmények:  
aa) a mezőgazdasági termeléshez szükséges építmények,  
ab) állattartó épületek az állattartásra vonatkozó helyi rendelet szerint,  
ac) terménytárolók,  
ad) szerszám- és géptárolók,  
ae) vegyszertároló a szükséges hatósági engedélyekkel,  
af) terményfeldolgozó,  
ag) komposztáló telepek építményei,  
ah) mezőgazdasági tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok átmeneti tárolására szolgáló 
építmények,  

b) feszített, vagy felfújt sátor,  
c) üvegház, fóliaborítású növényház, fóliasátor,  
d) termelő kertészeti építmény,  
e) földdel borított pince, présház,  
f) lakóépület az övezeti előírások szerint,  
e) a mezőgazdasági terület rendeltetésének megfelelő építményeken kívül kizárólag olyan – nem épület 

jellegű – építmények, létesítmények (pl. nyomvonal jellegű közmű és távközlési létesítmények, feltáró utak, 
a környezetvédelmet, az ismeretterjesztést és a turizmust szolgáló építmények, árkok) helyezhetők el és 
alakíthatók ki, amelyek a terület mezőgazdasági rendeltetésének betöltésében nem akadályozzák.  

(2) A mezőgazdasági terület övezeteiben a kialakítható beépítés paramétereit a 4. számú melléklet 4/D. számú 
táblázata tartalmazza.  

(3) A mezőgazdasági területen a 2. számú melléklet 15. pontjában meghatározott melléképítmények helyezhetők 
el.  

(4) A mezőgazdasági területen nem helyezhető el:  

a) üzemanyagtöltő,  
b) nem mobil lakókocsi, lakókonténer,  

(5) hatályon kívül helyezve  

(6) A kertes mezőgazdasági területen az építmények kialakítása során  

a) hatályon kívül helyezve  
b) hatályon kívül helyezve  
c) hatályon kívül helyezve  
d) hatályon kívül helyezve  
e) fő rendeltetésű épület esetén az épületmagasság legalább 3,0 m,  
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f) hatályon kívül helyezve  
g) a földszinti padlószint a tervezett terepszinthez képest 50 cm-nél nagyobb magasságban nem alakítható ki, 

kivéve, ha azt belvízvédelmi okok nem indokolják.  

(7) hatályon kívül helyezve  

(8) hatályon kívül helyezve  

(9) Telekmegosztás nem lehetséges abban az esetben, ha a beépített telek a megosztás előtti vagy utáni 
állapotában:  

a) az övezetben előírt minimális területnagyságnál kisebb,  
b) a megengedett beépítettséget túllépő területűvé válik.  

(10) Épületek létesítése során figyelembe kell venni a szabályozási tervlapon is feltüntetett környezetvédelmi 
védőtávolságokra és közműbiztonsági övezetekre vonatkozó építést tiltó és korlátozó előírásokat.  

(11) A mezőgazdasági területen – eltérő övezeti előírás hiányában – telkenként legfeljebb 1 lakás alakítható ki a 
vonatkozó magasabb rendű jogszabályok figyelembe vételével.  

(12) A mezőgazdasági területen a zöldfelületek kialakítására során a jelentősebb külterületi feltáró utak mentén 
fasorok telepítését a vonatkozó SZT szerint kell megvalósítani, valamint a hiányos fasorok pótlásáról gondoskodni 
kell. 

12. Mezőgazdasági terület övezetei  

48. § (1) A kialakult jellegzetes településszerkezet megtartása, a hagyományos tájhasználat és a táji, természeti 
értékek megőrzése érdekében a mezőgazdasági terület a telekalakítás és az épületek, építmények elhelyezése 
szempontjából a következő övezetekre tagolódik:  

a) általános mezőgazdasági terület:  
aa) Má – általános mezőgazdasági terület övezete,  
ab) Mf-1 – farmgazdasági terület övezete,  
ac) Mf-2 – farmgazdasági terület övezete,  
ad) Mf-3 – farmgazdasági terület övezete,  
ae) Mf-4 – farmgazdasági terület övezete,  
af) Mko – védendő tájhasználatú mezőgazdasági terület övezete.  

b) kertes mezőgazdasági terület:  
ba) Mk-1 – kertes mezőgazdasági terület övezete,  
bb) Mk-2 – öreghegyi kertes mezőgazdasági terület övezete,  
bc) Mk-3 – pincesorok mezőgazdasági területének övezete.  

(2) Az Má jelű általános mezőgazdasági terület övezetében  

a) a nagytáblás szántó és gyepgazdálkodással, a növénytermesztési és az állattartási, állattenyésztési 
tevékenységgel kapcsolatos termelés, termékfeldolgozás és tárolás építményei helyezhetők el, valamint 
az övezetben olyan építmények is elhelyezhetők, amelyek a terület fő rendeltetésével összhangban 
vannak, és azt szolgálják. A vonatkozó jogszabály alapján lakóépület is elhelyezhető.  

b) birtokközpont nem alakítható ki,  
c) a földrészletek meglévő, beépítéstől mentes jellege megőrzendő, 30.000 m2-nél kisebb telek nem építhető 

be,  
d) a 30.000 m2-nél nagyobb földrészleteken elhelyezhető egy, a művelési ágnak megfelelő földszintes 

gazdasági épület, alápincézés nélkül,  
e) terményszárító, silótorony, takarmánykeverő, víztorony és egyéb, a mezőgazdasági hasznosításhoz, 

állattartáshoz szükséges épület építése esetén az épületmagassági előírásoktól el lehet térni, legfeljebb 15 
m magasságig.  

f) szélgenerátorok és szélturbinák a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével magassági korlátozás nélkül 
elhelyezhetők,  

g) a telkeken 10 m-es elő-, 10 m-es oldal- és 20 m-es hátsókert megtartása szükséges,  
h) az övezetben legfeljebb 1,8 m magasságú kerítés létesíthető.”  
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2.3.2. „B” jelű módosítással érintett terület 

2.3.2.1. Településszerkezeti terv 

Az érvényben lévő Településszerkezeti terv szerint az 
ún. Spanyol terület a Gip jelű ipari gazdasági terület 
területfelhasználási kategóriába sorolt. A Zámori-
patak két oldalán és a terület délkeleti határán egy-
egy keskeny Ev jelű védőerdősávot ábrázol a TSZT. 

A területet északkeletről és északnyugatról szintén 
Gip jelű ipari gazdasági területek övezik, délkelet és 
délnyugat felé pedig Má jelű általános mezőgazdasági 
területek figyelhetők meg. A tárgyi területet az 
északnyugati és a délnyugati oldalon meglévő, 
közlekedési területbe sorolt földutak határolják, a 
délkeleti határon húzódó árok pedig a TSZT szerint a 
V jelű vízgazdálkodási területbe sorolt a Zámori-
patakhoz hasonlóan.  

A terület északkeleti határán húzódó 0103-as hrsz.-ú 
árok mentén vezető 0104/19-es hrsz.-ú út vonalán a 
TSZT a Tárnok belterületét elkerülő tervezett 
kiszolgáló utat ábrázolja, amely korábban az 
agglomerációs gyűrű részét képezte volna.  

16. ábra: Részlet a hatályban lévő Településszerkezeti tervből a „B” jelű terület környezetéről 

A hatályos terven ez az elkerülő út csupán az autópálya csomóponttól indul délkeleti irányba, és a tervezett 
iparterületet feltárva, attól délre a patak délnyugati oldalán haladva a Rákóczi út vonalában köt vissza a Dózsa 
György útra. A terület másik feltáró útjaként az északnyugati határon húzódó, a temető mellett induló 0100-as 
hrsz.-ú földutat jelöli a TSZT, mint tervezett kiszolgáló út. A kialakuló telektömbök belső feltárását pedig két 
zsákutca biztosítja a terv szerint, amelyek az említett tervezett kiszolgáló útról, északnyugat felől nyúlnak be a 
területbe. 

A Zámori-patak mentén, kb. 20-20 méter szélességben húzódik az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó 
övezetének határa. Ez a sáv a TSZT-n védőerdőként került meghatározásra a patak vizes élőhelyeinek, ökológiai 
értékeinek a megóvása érdekében. A TSZT a patak 50-50 méteres védősávját is feltünteti. 

A terület délnyugati részét átszeli a meglévő nagynyomású gázvezeték és annak jogszabályban előírt 10-10 
méteres védősávja. A tárgyi terület északkeleti felét több, kisebb kiterjedésű nyilvántartott régészeti lelőhely 
érinti.  
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A tervezett ipari gazdasági terület a TSZT-n tervezett beépítésre szánt területként jelenik meg. 

2.3.2.2. Szabályozási terv 

Az ún. Spanyol terület az érvényben lévő 

Szabályozási terv szerint az ipari gazdasági terület 
Gip-5 jelű építési övezetébe sorolt. A Zámori-patak 
két oldalán és a terület délkeleti határán – a TSZT-nek 
megfelelően – egy-egy keskeny Ev jelű 
védőerdősávot ábrázol a SZT. 

A területet északkeletről és északnyugatról szintén 
ipari gazdasági területek, északnyugatról Gip-5, 
északkeletről pedig Gip-6 jelű építési övezetbe sorolt 
területek övezik, délkelet és délnyugat felé pedig 
általános mezőgazdasági területek Má jelű övezeteibe 
sorolt szántóföldek figyelhetők meg. A tárgyi területet 
az északnyugati oldalon meglévő, a közlekedési 
terület KÖu-6, a délnyugati oldalon a KÖu-5 jelű 
övezetbe sorolt földutak határolják, a délkeleti 
határon húzódó árok pedig a SZT szerint a 
vízgazdálkodási terület V jelű övezetébe sorolt a 
Zámori-patakhoz hasonlóan.  

17. ábra: Részlet a hatályban lévő Szabályozási tervből a „B” jelű terület környezetéről 

A terület északkeleti határán húzódó 0103-as hrsz.-ú árok mentén vezető 0104/19-es hrsz.-ú út vonalán a SZT – 
a hatályban lévő TSZT-nek megfelelően – a Tárnok belterületét elkerülő tervezett kiszolgáló utat ábrázolja, 
amelynek területe a KÖu-6 jelű övezetbe sorolt.  

2.3.2.3. Helyi Építési Szabályzat 

A „B” jelű módosítással érintett területen tervezett Gip-5 jelű ipari gazdasági terület övezetére a hatályos Helyi 
Építési Szabályzat az alábbiakat írja elő: 

„12. A környezetre jelentős hatást nem gyakorló, egyéb ipari terület építési övezetei 
32. § (1) Az ipari területen – a vonatkozó jogszabályi előírásokon túlmenően – elhelyezhető még üzemanyagtöltő 
és közlekedési létesítmény.  
(2) Az ipari terület építési övezeteiben a kialakítható beépítés paramétereit a 3. számú melléklet 3/G. számú 

táblázata tartalmazza. (…) 

(7) A Gip-5 jelű építési övezetben  
a) az egyéb ipari területre vonatkozó jogszabályi előírásokat kell figyelembe venni,  
b) 10 m-es elő- és oldalkert, 15 m-es hátsókert megtartása szükséges,  
c) az építési hely határa sehol nem lépheti át az M7-es autópálya 100 m-es védőtávolságát,  
d) az övezet telkein az építési hely határa a Zámori-patak felé eső telekhatároktól 50 m távolságra húzódik,  
e) az építési hely határa sehol nem lépheti át a közművezetékek védősávját,  
f) a megengedett legnagyobb épületmagasság 15,0 m, de az övezetben az üzemeltetéshez tartozó technológ iai 

berendezések műszakilag szükséges méretéhez igazodó épület építése esetén ettől az épületmagassági 

előírásoktól el lehet térni, legfeljebb 18,0 m magasságig.” 

A Gip-5 jelű építési övezet paramétereit a 3/G jelű táblázat alábbi sora határozza meg: 
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Az ún. Spanyol területen belül tervezett védőerdőkre a HÉSZ az alábbi előírásokat fogalmazza meg:  

„10. Erdőterület övezetei  

46. § (1) Az erdőterületek Ev jelű övezetében  
a) az erdő rendeltetésének megfelelő építményeken kívül kizárólag olyan – nem épület jellegű – építmények, 
létesítmények (pl. nyomvonal jellegű közmű és távközlési létesítmények, feltáró utak, a környezetvédelmet, az 
ismeretterjesztést és a turizmust szolgáló építmények, árkok) helyezhetők el és alakíthatók ki, amelyek az erdőt 
védelmi rendeltetésének betöltésében nem akadályozzák,  
b) épület nem helyezhető el,  

c) a telkek területe legalább 60 %-ban zárt faállománnyal telepítendő be, fennmaradó részük gyepes és cserjés 
felületként alakítható ki,  

d) a tervezett védelmi jellegű zöld területeket, véderdőket erdészeti tervek alapján tömör, többszintes 
növényállománnyal, elsődlegesen zárt fás állomány létesítésével kell kialakítani az áthaladó távvezetékekre és 
termékvezetékekre vonatkozó előírások figyelembe vételével,  

e) hatályon kívül helyezve51  

f) hatályon kívül helyezve52  

g) a táji, természeti értékek megőrzése, a természetes, ill. természet közeli ökoszisztémák megóvása 
biztosítandó.”  

2.3.3.  „C” jelű módosítással érintett terület 

2.3.3.1. Településszerkezeti terv 

Az érvényben lévő Településszerkezeti terv a „C” jelű módosítással 
érintett területet tervezett lakóterületként a kertvárosias lakóterület 
Lke jelű területfelhasználási kategóriába sorolja. A tervezett feltáró utak 
jel nélküli közúti közlekedési területbe tartoznak. A terület a hatályban 
lévő terv szerint belterületbe vonásra tervezett. A terület 18 db. lakótelek 
kialakítását tette volna lehetővé. 

A területhez északkeletről belterületi Lke jelű kertvárosias lakóterület, a 
Halász József utca mentén kialakult teleksor csatlakozik. A Halász József 
utca és a Dózsa György utca délnyugati szélén kialakult teleksor mögött a 
hatályos terv szerint egy jelentősebb kiterjedésű tervezett lakóterület van 
kijelölve, amelynek a tényleges kialakítása még nem kezdődött meg.  

18. ábra: Részlet a hatályban lévő Településszerkezeti tervből a „C” jelű terület környezetéről 

A településrendezési eszközök jelen módosítását megelőzően a tervezett lakóterület délkeleti kb. négyötödére 
konkrét területfejlesztési igény jelentkezett, de a tárgyi terület északnyugati részén a korábbi elképzelések 
szerinti lakótelkek megvalósítására várhatóan nem kerül sor, mivel e terület tulajdonosai nem kérték az 
Önkormányzattól a telkek kialakítását. 

2.3.3.2. Szabályozási terv 

A Szabályozási terv a „C” jelű módosítással érintett területet tervezett lakóterületként a kertvárosias 
lakóterület Lke-3 jelű építési övezetébe sorolja.  

A terület északkelet felől a Halász József utca mentén kialakult 
lakóteleksorhoz csatlakozik, amely szintén az Lke-3 jelű építési 
övezetbe tartozik. A területen kialakításra tervezett 18 db. lakótelek 
megközelítése egy belső feltáró útról volt tervezve, amely a területtől 
északra északkelet – délnyugati irányba húzódó 3664-es hrsz.-ú földút 
folytatásában tervezett 20 méter széles út és a terület délkeleti 
határán húzódó 3674-es hrsz.-ú földút nyomvonalát tervezett 20 
méter széles út között került volna kialakításra a SZT szerint 20 méteres 
szabályozási szélességgel. Az utak a KÖU-5 jelű övezetbe tartoznak. 

19. ábra: Részlet a hatályban lévő Szabályozási tervből a „C” jelű terület környezetéről 
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2.3.3.3. Helyi Építési Szabályzat 

A „C” jelű módosítással érintett területen tervezett kertvárosias lakóterület Lke-3 jelű övezetére a hatályos 
Helyi Építési Szabályzat az alábbiakat írja elő: 

„6. Kertvárosias lakóterület építési övezetei  

25. § (1) A kertvárosias lakóterületen – a vonatkozó jogszabályi előírásokon túlmenően – elhelyezhető még 
vendéglátó-, igazgatási-, iroda-, a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló épület és a lakóterület rendeltetésszerű 
használatát nem zavaró hatású kézműipari rendeltetésű épület.  
(2) A kertvárosias lakóterület építési övezeteiben a kialakítható beépítés paramétereit a 3. számú melléklet 3/B. 
számú táblázata tartalmazza.  
(3) A kertvárosias lakóterületen a melléképítmények közül elhelyezhető:  
a) közmű-becsatlakozási műtárgy,  

b) közműpótló műtárgy,  

c) hulladéktartály-tároló,  

d) önálló – épülettől különálló – építménynek minősülő kirakatszekrény,  

e) kerti építmény,  

f) háztartási célú kemence,  

g) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,  

h) állat ól, állatkifutó,  

i) trágyatároló, komposztáló,  

j) siló, ömlesztett anyag, folyadék és gáztároló,  

k) szabadon álló és legfeljebb 6,0 méter magas szélkerék,  

l) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop,  

m) gépkocsi és egyéb tároló építmény, vagy ezek épülete,  

n) mosókonyha, nyári konyha épülete.  
(4) A kertvárosias lakóterületen nem helyezhető el:  
a) üzemanyagtöltő,  

b) nem mobil lakókocsi, lakókonténer.  
(5) A kertvárosias lakóterületen eltérő övezeti előírás hiányában:  
a) a kialakítható legkisebb telekterület másfélszeresénél kisebb telken 1 fő rendeltetésű épület, a telken összesen 
legfeljebb 2 önálló rendeltetési egység helyezhető el,  

b) a kialakítható legkisebb telekterület másfélszeresének megfelelő, vagy annál nagyobb méretű, de a 
kialakítható legkisebb telekterület háromszorosát meg nem haladó telek esetében legfeljebb 2 fő rendeltetésű 
épület, a telken összesen legfeljebb 3 önálló rendeltetési egység helyezhető el,  

c) a kialakítható legkisebb telekterület háromszorosának megfelelő, vagy annál nagyobb méretű, telek esetében 
legfeljebb 3 fő rendeltetésű épület, a telken összesen legfeljebb 4 önálló rendeltetési egység helyezhető el,  

d) a kiegészítő rendeltetésű építményekben meglévő vagy tervezett önálló rendeltetési egységek számát a 
kertvárosias lakóterület építési övezeteire meghatározott rendeltetési egységek számításánál nem kell 
beleszámolni.  
(6) A kertvárosias lakóterületen új fő rendeltetésű épület a közterületi telekhatártól, illetve a szabályozási terven 
jelölt kötelező szabályozási vonaltól az illeszkedés szabályai szerint meghatározott távolságra helyezhető el.  
(7) A lakóterületi övezeteken belül csak olyan kereskedelmi létesítmény helyezhető el, amelynek legfeljebb 6 db 
vendégparkoló igénye van.  
(8) A lakóterületi övezeteken belül vendéglátó létesítmény is elhelyezhető, de csak olyan, amelynek legfeljebb 6 

db vendégparkoló igénye van.” 

Az Lke-3 jelű építési övezet paramétereit a 3/B jelű táblázat alábbi sora határozza meg: 
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2.3.4. „D” jelű módosítással érintett terület 

2.3.4.1. Településszerkezeti terv 

Az érvényben lévő Településszerkezeti terv a „D” 
jelű módosítással érintett területet tervezett 
lakóterületként az Lke jelű kertvárosias 
lakóterület területfelhasználási kategóriába 
sorolja. A feltáró utak jel nélküli közúti 
közlekedési területbe tartoznak.  

A terület a hatályban lévő terv szerint belterületbe 
vonásra tervezett. A terület 129 db. lakótelek 
kialakítását tette volna lehetővé a telkek 
feltárását, megközelítését biztosító lakóutcákkal.  

A területet délnyugati és délkeleti irányból 
szintén kertvárosias lakóterületek határolják.  

20. ábra: Részlet a hatályban lévő Településszerkezeti tervből a „D” jelű terület környezetéről 

Északkeleten egy Má jelű általános mezőgazdasági területbe sorolt tábla határolja, északról pedig a Berki út 
mentén tervezett Vt jelű településközpont vegyes területsáv övezi. 

A területet egy jelentős méretű régészeti lelőhely érinti. 

2.3.4.2. Szabályozási terv 

Az érvényben lévő Szabályozási terv a „D” jelű módosítással 
érintett területet a kertvárosias lakóterület Lke-3 jelű építési 
övezetébe sorolja. A feltáró utak a közúti közlekedési terület 
KÖu-5 jelű övezetébe tartoznak.  

 

 

2.3.4.3. Helyi Építési Szabályzat 

A „D” jelű módosítással érintett területen tervezett kertvárosias 
lakóterület Lke-3 jelű övezetére a hatályos Helyi Építési 
Szabályzat által előírtakat a 2.3.4.2. fejezet ismerteti. 

 

 

21. ábra: Részlet a hatályban lévő Településszerkezeti tervből a „D” jelű terület környezetéről 
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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 teszi szükségessé.  
- Mivel új beépítésre szánt terület is kijelölésre kerül, ezért biológiai aktivitásérték számítás is szükséges.  
- A tervezett beépítésekhez, átsorolásokhoz igazodóan a Településszerkezeti, a Szabályozási tervlap és Helyi 
Építési Szabályzat módosítása megtörténik.  
- Az „A” jelű módosítással érintett terület közúton jól megközelíthető a Pusztazámori Hulladékkezelő Telep 
bekötő útja felől. A terület vasúton csak közvetetten érhető el, a vasútállomás a tervezett fejlesztési területtől 
távol van.  
- Az „A” jelű módosítással érintett területet feltáró út megfelelő szabályozási szélességgel rendelkezik, amely a 
várható forgalom lebonyolítására alkalmas.  
- Az „A” jelű módosítással érintett terület alapközmű ellátása – a vízellátás, a villamosenergia-ellátás, 
szennyvízelhelyezés – biztosítható, a közművek a fejlesztési terület környezetében rendelkezésre állnak, a 
szükséges közműkapcsolatok megvalósíthatók, a tervezési területen a kialakítható létesítmények működéséhez 
szükséges kapacitás biztosítható.  
- Az „A” jelű módosítással érintett területhez észak felől, Sóskút közigazgatási területén további meglévő és 
tervezett ipari gazdasági terület építési övezetébe sorolt területek csatlakoznak, amelyhez a tervezett ipari, 
logisztikai jellegű fejlesztés szervesen kapcsolódik.  
- Az „A” jelű módosítással érintett terület tervezett funkciója nem sért sem építészeti, sem régészeti, sem 
ökológiai, sem földvédelmi értékeket. A Tárnoki gazdasági terület tervezett beépítésének jellegéből és 
elhelyezkedéséből, a tervezett fejlesztésből következően nem jelentős zavaró hatású beruházás jön létre, a 
beépítési intenzitás viszont a jelenlegi beépítettséghez képest növekszik.   
- Az „A” jelű módosítással érintett fejlesztési területen az épületek elhelyezésénél és az építési hely 
meghatározásánál figyelembe veendők a településkép-védelem érdekei.  
- Az „A” jelű módosítással érintett területen az épületek elhelyezésénél és az építési hely meghatározásánál 
figyelembe veendő az M7 autópálya terület délkeleti sávját érintő védőtávolsága, valamint az északnyugati sarkát 
érintő gázvezetékek védőtávolsága. 
- A „B”, „C” és „D” jelű módosítással érintett területeken a jelenlegi területhasználat, a mezőgazdasági művelés 
megmarad, így a területek műszaki infrastruktúra ellátása nem szükséges. 
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3.1. A javasolt tervmódosítás 

A korábbi fejezetekben ismertetett elképzelések szerint a beruházói szándék az „A” jelű módosítással érintett 
területen, az M7 autópálya és a település északi közigazgatási határa között fekvő mezőgazdasági művelésű 
terület autópálya-csomóponthoz közeli részén a hatályos településrendezési eszközökben még beépítésre nem 
szánt mezőgazdasági területként ábrázolt terület beépítésre szánt gazdasági területté minősítése, és a területen 
kb. 4-5 ingatlan kialakítása egy-egy raktár, logisztikai, vagy gyártó épület megvalósítása érdekében a hozzájuk 
tartozó út-, parkoló- és zöldfelületekkel. 

A tárgyi terület tulajdonosa, az ASI Hungary Zrt. megállapodást kötött Tárnok Nagyközség Önkormányzatával a 
hatályban lévő településrendezési tervek módosítása, és a terület átsorolása érdekében. Az elkészült Telepítési 
tanulmányterv alapján megkötött Településrendezési szerződésben a terület fentieknek megfelelő beépítéséhez 
szükséges önkormányzati hozzájárulás, illetve annak feltételei kerültek megfogalmazásra. A szerződés szerint az 
Önkormányzat lehetőséget kíván biztosítani az ASI Hungary Zrt. részére a 0200/4, 0202, 0203 hrsz.-ú ingatlanokra 
vonatkozó területfelhasználási egység, építési övezet és építési szabályok megváltoztatására. Az ASI Hungary Zrt. 
kérelme alapján összesen 463.095 m2 terület beépítésre szánt területté minősítésére kerül sor. 

Ezen túlmenően jelen tervdokumentáció tartalmazza a hatályos településrendezési eszközöknek a korábban 
lefolytatott területrendezési hatósági eljárásban szereplő egyéb területekre vonatkozó módosító javaslatait is. 

3.1.1. „A” jelű módosítással érintett terület 

3.1.1.1. A Településszerkezeti terv módosító javaslata 

 

22. ábra: Településszerkezeti tervjavaslat az „A” jelű területre      

Tárnok Nagyközség Önkormányzata részéről felmerült a szándék, hogy a város településrendezési eszközeit a 
terület tulajdonosa, az ASI Hungary Kft. fejlesztési elképzeléseinek szem előtt tartásával módosítja a tervezett 
beruházás megvalósítása érdekében. 

Az Önkormányzat az ASI Hungary Zrt. kérelme alapján gazdasági területként beépítésre szánt területté szeretné 
nyilvánítani a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve szerint mezőgazdasági térségbe tartozó, az M7 
autópálya és a település északi közigazgatási határa között fekvő terület autópálya-csomóponthoz közeli részét. 

AZ „A” JELŰ  MÓDOSÍTÁSSAL 
ÉRINTETT TERÜLET 



TÁRNOK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA  
A 0200/4-ES, 0202-ES ÉS A 0203-AS HRSZ.-Ú FÖLDRÉSZLETEK; AZ ÚN. „SPANYOL” TERÜLET, A HALÁSZ UTCÁTÓL NYUGATRA FEKVŐ ÉS AZ 

ÚN. MEGGYES TERÜLETÉN TERVEZETT LAKÓTERÜLET ÁTSOROLÁSÁRA VONATKOZÓAN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

31 

 

Mivel azonban a Trtv. 40. § (1) bekezdése szerint „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.”, és a 2 %-os bővítési lehetőséget az Önkormányzat 
más területek vonatkozásában kívánja felhasználni, a készülő Településszerkezeti terv Trtv-vel (a Budapesti 
Agglomeráció Területrendezési Tervével, a BATrT-tal) való összhangjának megteremtése érdekében a 0200/4-es, 
0202-es és 0203-as hrsz.-ú földrészleteken tervezett beépítésre szánt gazdasági terület kijelöléséhez a 
területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti 
területcserére, valamint a da) és db) pont szerinti kivételes kijelölésre irányuló területrendezési hatósági eljárás 
lefolytatása, és ennek alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész térségi területfelhasználási 
engedélye szükséges. Az engedély a PE/AF/00234-10/2021. számon kiadásra került, így az új beépítésre szánt 
terület kijelölése megvalósítható, mivel térségi területfelhasználási engedéllyel megállapított 
területfelhasználási kategória és övezeti határ az alacsonyabb szintű településrendezési tervben a magasabb 
szintű területrendezési terv előzetes módosítása nélkül szerepeltethető. Ennek figyelembevételével került 
kidolgozásra a településrendezési eszközök jelen módosító javaslata.  

Tárnok érvényben lévő, 2014 nyarán elfogadott Településszerkezeti terve szerint tárgyi külterületi ingatlanok az 
Má jelű mezőgazdasági terület területfelhasználási egységébe soroltak a délnyugat felől szomszédos külterületi 
földrészletekhez hasonlóan. 

Ez a besorolás nem felel meg a fejlesztési elképzeléseknek, az ingatlanokon tervezett üzemi, raktár rendeltetésű 
csarnoképületek megvalósítása érdekében a Településszerkezeti terv módosítása szükséges.  

Ennek megfelelően a településrendezési eszközök módosításának beruházó által elérni kívánt konkrét célja a 
jelenleg általános mezőgazdasági területbe sorolt 0200/4-es, 0202-es és a 0203-as hrsz.-ú földrészletek egyéb 
ipari gazdasági területbe történő átsorolása. 

„A” jelű módosítás – Má > Gip, Ev – 46,31 ha 

Az OTÉK 2. számú melléklete szerint az egyéb ipari gazdasági terület területfelhasználási egységekre a 
Településszerkezeti tervben meghatározandó megengedett legnagyobb beépítési sűrűség értéke 1,5 m2/m2, 
ezért Tárnok nagyközség jóváhagyott Településszerkezeti tervének leírása alapján a területre vonatkozó ipari 
gazdasági terület beépítési sűrűsége legfeljebb 1,5 m2/m2 lehet. Ez az érték a teljes területfelhasználási egységre, 
azaz a telektömb teljes területére vonatkozik, telkenként ennek az arányszámnak a betartása nem értelmezhető. 

3.1.1.2. A Szabályozási terv és a Helyi Építési Szabályzat módosító javaslata  

Tárnok nagyközség teljes közigazgatási területére a 13/2014. (VI.23.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 
Helyi Építési Szabályzat van érvényben, amely 2014 júliusában lépett hatályba. A rendelet mellékletét képező 
Szabályozási terv szerint a tervezési terület a mezőgazdasági terület Má jelű övezetébe tartozik. A Telepítési 
tanulmányterv mellékletét képező Beépítési tervjavaslat megvalósításához elengedhetetlen a jelenleg 
érvényben lévő Helyi Építési Szabályzat, valamint az annak mellékletét képező Szabályozási terv módosítása 
is.  

Az OTÉK szerint a HÉSZ-ben az építési telekre meghatározandó megengedett legnagyobb beépítettség 50%, a 
legkisebb zöldfelület 25% lehet.  

Mivel jelen terv olyan építési övezet alkalmazására tesz javaslatot, amelynek a paraméterei megegyeznek egy 
már meglévő építési övezet paramétereivel, ezért a HÉSZ és a Szabályozási terv módosítása nem teszi 
szükségessé egy új építési övezet létrehozását.  A tárgyi terület a Szabályozási terven a település egyéb 
területein már alkalmazott Gip-5 jelű építési övezetbe sorolandó.  

A HÉSZ 3. mellékletének 3/G. számú táblázata tartalmazza a Gip jelű építési övezetekben az egyes telkek 
kialakíthatóságának és beépíthetőségének paramétereit.  

 

 

 



TÁRNOK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA  
A 0200/4-ES, 0202-ES ÉS A 0203-AS HRSZ.-Ú FÖLDRÉSZLETEK; AZ ÚN. „SPANYOL” TERÜLET, A HALÁSZ UTCÁTÓL NYUGATRA FEKVŐ ÉS AZ 

ÚN. MEGGYES TERÜLETÉN TERVEZETT LAKÓTERÜLET ÁTSOROLÁSÁRA VONATKOZÓAN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

32 

 

 

23. ábra: Szabályozási tervjavaslat az „A” jelű területre      

A HÉSZ előírásai szerint a Gip-5 jelű építési övezetben a legkisebb kialakítható telek területe 10.000 m2, a 
minimális szélessége 50 méter. A telek minimális mélysége nincs a HÉSZ-ben meghatározva. 

A telkek beépítésmódja szabadonálló.  

Az épületmagasság kialakítható legnagyobb értéke 15,0 méterben van előírva azzal a kiegészítéssel, hogy 
reklámépítmény és egyéb, a terület hasznosításához szükséges építmény építése esetén 18,0 méteres 
épületmagassági érték alkalmazható. 

Az egyéb ipari gazdasági területen elhelyezhető épületek rendeltetését alapvetően az OTÉK 20. § (1) bekezdése 
írja elő, mely szerint „az ipari terület, olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más 
beépítésre szánt területen nem helyezhetők el”. A tervezett új beépítésre szánt terület kizárólag a környezetre 
jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál, tekintettel a Trtv. 38. 
§ (2) bekezdésére, mely szerint: „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.” 

AZ „A” JELŰ MÓDOSÍTÁSSAL 
ÉRINTETT TERÜLET 



TÁRNOK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA  
A 0200/4-ES, 0202-ES ÉS A 0203-AS HRSZ.-Ú FÖLDRÉSZLETEK; AZ ÚN. „SPANYOL” TERÜLET, A HALÁSZ UTCÁTÓL NYUGATRA FEKVŐ ÉS AZ 

ÚN. MEGGYES TERÜLETÉN TERVEZETT LAKÓTERÜLET ÁTSOROLÁSÁRA VONATKOZÓAN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

33 

 

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

Mivel a tárgyi terület egy része a sóskúti közigazgatási határtól 200 méternél közelebb terül el, ezért a területen 
csak egyéb ipari gazdasági terület alakítható ki. Az OTÉK 20. § (4) és (5) bekezdése szabályozza ezeket az egyéb 
ipari gazdasági területeket az alábbiak szerint: 

„(4) Az egyéb ipari terület elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás építményei 
elhelyezésére szolgál. 

(5) (…) Az egyéb ipari gazdasági területen a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó 
és a személyzet számára szolgáló lakások helyezhetők el, önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el.” 

A hatályos HÉSZ 30. §-a tartalmazza a gazdasági területek övezeteinek általános előírásait az alábbiak szerint:  

„30. § (1) Jelölt építési hely vagy egyéb építési övezetre vonatkozó előírás hiányában a gazdasági terület építési 
övezeteiben az előkert 0 méter, de a közterület felőli 5 méteres sávon belül kizárólag portaépület, 
hulladéktároló, kerékpártároló, közműlétesítmény kialakítását szolgáló épület, valamint a főépülethez 
igazodó megjelenésű árusító- és szolgáltató épület helyezhető el, összesen legfeljebb 50 m2 beépített 
alapterülettel.  

(2) hatályon kívül helyezve  

(3) A gazdasági területen a gazdasági célú épületen belül a használó és a személyzet számára szolgáló vendéglátó 
egység is elhelyezhető.  

(4) A gazdasági területen – eltérő övezeti előírás hiányában – a 2. számú melléklet 15. pontjában meghatározott 
melléképítmények helyezhetők el,  

(5) A gazdasági területen a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak:  

a) a gazdasági területeken kialakításra kerülő belső feltáró utak mentén kétoldali fasor telepítendő,  
b) az előkertekben fasorok, illetve fás növényzet, a telkek szomszédos telkekkel érintkező telekhatára mentén 

– eltérő övezeti előírás hiányában – legalább 5,0 m széles, legalább kétszintű növényzet telepítendő, amely 
csak a bejáratok és az (1) bekezdés szerinti épületek szélességében szakítható meg,  

c) eltérő övezeti előírás hiányában az 1 ha telekterület felett, elsősorban az oldalsó és hátsó telekhatáron 
legalább 10 m széles, háromszintű, őshonos, táji és természeti adottságoknak megfelelő növényfajokból 
álló zöldsáv alakítandó ki,  

d) az építési övezetben a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelület legalább 1/4-ét háromszintű 
növényzet alkalmazásával kell kialakítani. A kizárólag egyszintű növényzettel borított felületek az előírt 
zöldfelületek legfeljebb 1/3-át boríthatják.  

e) a zöldfelületek minden megkezdett 100 m2-e után legalább egy környezettűrő, nagy lombkoronát növelő, 
legalább kétszer iskolázott, előnevelt, legalább 10/12 cm törzskerületű, tág tűrőképességű lombos fa 
telepítendő háromirányú karózással,  

f) a megszűnő, kivágandó faállományt az övezet területén kell visszapótolni, 8 cm-nél kisebb törzsátmérőjű 
fák esetében a megszüntetett fával borított területtel megegyező nagyságú fával borított terület 
létrehozásával, 8 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fák esetében a kivágott törzsátmérő 150 %-os 
visszapótlásával,  

g) szilárd burkolatú parkolóknál, kétirányú – zöldszigetes – parkolás esetén 4 férőhelyenként, egyoldali 
parkolás esetén 2 férőhelyenként 1 db előnevelt, legalább kétszer iskolázott, legalább 10/12 cm 
törzskerületű, tág tűrőképességű, lombos fa telepítendő háromirányú karózással,  

h) az építési telekre előírt zöldfelületeket legkésőbb az épületek használatba vételéig ki kell alakítani,  
i) a SZT-en jelölt zöldfelület kialakítási kötelezettségű területeken háromszintes, télen is takaró (lomblevelű 

örökzöld cserjéket is tartalmazó) növénysáv telepítendő. E területen az épületeket körülvevő legfeljebb 1,5 
m széles járdán, kerítésen, támfalon és a közművek terepszint alatti műtárgyain kívül építmény nem 
helyezhető el.  

(6) A gazdasági területen a forgalmi és gyűjtőutak, valamint ezek csomópontjainak védőtávolságát figyelembe 
kell venni, de ebben a sávban szervizút, parkoló, közművezetékek és zöldfelület létesíthető.” 

A HÉSZ 12. fejezete a környezetre jelentős hatást nem gyakorló, egyéb ipari terület építési övezeteinek előírásait 
fogalmazza meg:  
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„32. § (1) Az ipari területen – a vonatkozó jogszabályi előírásokon túlmenően – elhelyezhető még üzemanyagtöltő 
és közlekedési létesítmény.  

(2) Az ipari terület építési övezeteiben a kialakítható beépítés paramétereit a 3. számú melléklet 3/G. számú 
táblázata tartalmazza.  

(7) A Gip-5 jelű építési övezetben  

a) az egyéb ipari területre vonatkozó jogszabályi előírásokat kell figyelembe venni,  
b) 10 m-es elő- és oldalkert, 15 m-es hátsókert megtartása szükséges,  
c) az építési hely határa sehol nem lépheti át az M7-es autópálya 100 m-es védőtávolságát,  
d) az övezet telkein az építési hely határa a Zámori-patak felé eső telekhatároktól 50 m távolságra húzódik,  
e) az építési hely határa sehol nem lépheti át a közművezetékek védősávját,  
f) a megengedett legnagyobb épületmagasság 15,0 m, de az övezetben az üzemeltetéshez tartozó 

technológiai berendezések műszakilag szükséges méretéhez igazodó épület építése esetén ettől az 
épületmagassági előírásoktól el lehet térni, legfeljebb 18,0 m magasságig.” 

Ezek az előírások lehetővé teszik a tervezett beruházás megvalósítását, így a HÉSZ ezen pontjainak módosítása 
nem szükséges. 

A rendeltetési egységek száma a gazdasági területeken nem került a rendeletben szabályozásra, és ennek 
módosítását nem is javasoljuk. 

Az építési hely meghatározásának szabályait tehát a HÉSZ 32. §-a tartalmazza. Az elő- és az oldalkert a 32. § (7) 
bekezdés b) pontja szerint 10,0 méter, bár a Beépítési tervjavaslat szerint a 0202 hrsz.-ú ingatlanon a beruházó 
ennél jóval nagyobb elő- és oldalkertek megtartását tervezi.  

A hátsókert a 32. § (7) bekezdés b) pontja alapján 15,0 méter. 

A HÉSZ a telken belül kialakítható burkolt felület nagyságát nem szabályozza, annak felső határát a beépítésre 
kerülő terület és a minimálisan kialakítandó zöldfelület nagysága szabja meg.  

A terület közművesítésére a HÉSZ 7. fejezete vonatkozik:  

„14. § (1) Közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozólag az ágazati előírásokat kell 
figyelembe venni. Az előírások szerinti védőtávolságon, védősávon belül létesítmény elhelyezése ezek alapján 
történhet.  

(2) A közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), energiaellátás (villamosenergia ellátás, 
földgázellátás), valamint a hírközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti 
biztonsági övezetei számára közműterületen, vagy közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben – 
ha egyéb ágazati előírás eltérően nem rendelkezik – a közművek és biztonsági övezetük helyigényét az 
ingatlanügyi hatóságnál szolgalom vagy más használati jog bejegyzésével kell fenntartani. A használati jog 
alapításának eseteit, továbbá a kártalanítás szabályait külön jogszabály állapítja meg.  

(3) hatályon kívül helyezve  

(4) Az utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell figyelembe 
venni. A később megvalósuló közmű számára a nyomvonal-fektetési helyet kell szabadon hagyni.  

(5) A csapadékvíz elvezetésére:  

a) a már beépített területeken a meglevő nyílt árkos rendszer fenntartható,  
b) az új beépítésre szánt gazdasági területeken a szilárd útburkolat építésével egyidejűleg a zárt csapadékvíz 

elvezető rendszert ki kell építeni,  
c) a külterületeken legalább a nyílt árkos csapadékvíz elvezetési rendszert ki kell építeni a végbefogadóig és 

ennek folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell,  
d) a felszíni vizeket a befogadóig el kell vezetni vagy saját területen elszikkasztani,  
e) nyílt árok zárt csapadékcsatornába történő rákötésénél minden esetben hordalékfogó akna kiépítése 

szükséges.  

(6) A szennyvizekkel a környezetet szennyezni nem lehet, ezért A talaj és a talajvíz védelme érdekében 
csatornázatlan területen csak ellenőrzötten zárt szennyvíztároló medence építhető, a szennyvizek 
szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos.  
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(7) A telken belüli felszíni vízrendezést meg kell oldani, a vízgyűjtő mélyedéseket, lefolyástalan területeket meg 
kell szüntetni. Zárt csapadékvíz elvezető rendszerrel rendelkező utcákra nyíló telken a tetőkről, burkolt 
felületekről összegyűjtött felszíni vizeket burkolt felszíni árokban vagy zárt csatornában kell elvezetni az utcai 
vízelvezető rendszerbe.  

(8) 20 gépkocsinál több gépkocsi számára parkolót létesíteni csak kiemelt szegéllyel és vízzáró burkolattal szabad, 
a felületéről összegyűlő csapadékvizet hordalékfogó műtárgyon keresztül szabad csak a közcsatorna 
hálózatba, vagy élővízfolyásba vezetni. Szénhidrogén szennyezettségnek kitett út, illetve parkoló felületről 
összegyűlő csapadékvizeket benzin és olajfogó műtárgyon is keresztülvezetve szabad csak közcsatornába, 
vagy élőfolyásba vezetni.  

(9) A nyílt árkos vízelvezető hálózat feletti kocsi-behajtók az árok vízszállító képességét nem korlátozhatják. Az 
áteresz méretét úgy kell meghatározni, hogy víz-visszaduzzasztást ne okozzon, a vízszállítás akadálymentes 
legyen.  

(10) A beépített, illetve beépítésre szánt területen a csapadékvíz elvezetésére az út szilárd burkolatú kiépítésénél, 
illetve rekonstrukciójánál csapadékvíz csatornahálózatot kell kiépíteni.  

(11) Az ipari területeken a telkek útburkolatain összegyűlő felszíni vizeket a kivezetés előtt mechanikailag meg 
kell tisztítani, majd – amennyiben szükséges, a telken belül elhelyezett záportározón keresztül – késleltetve 
kell bevezetni a közút melletti szikkasztó árokba.  

(12) A vízi közművek (víznyomócső, csatorna) kizárólag jó minőségű, talajmozgásokra nem érzékeny anyagokból 
készíthetők (pl. KPE vagy védőcsöves kialakítás) valamint mozgásokra nem érzékeny akna- és tartálybekötési 
kialakításokat kell alkalmazni.”  

A fentiek alapján a hatályos HÉSZ megfelelően szabályozza a tervezett új gazdasági területet, ezért a HÉSZ 
módosító javaslata a tárgyi beruházás megvalósítása érdekében csupán a SZT módosításának tervbe történő 
beillesztéséről szól. 

3.1.2.  „B” jelű módosítással érintett terület 

3.1.2.1. A Településszerkezeti terv módosító javaslata 

Tárnok nagyközség településrendezési 
eszközeinek jelen részleges módosítása 
során az Önkormányzat az ún. 
„Spanyol” területen a korábban 
tervezett Gip jelű ipari gazdasági terület 
mezőgazdasági területté történő 
visszasorolását határozta el az „A” jelű, 
az autópályától nyugatra fekvő terület 
egyéb ipari gazdasági területként 
történő kijelölése érdekében.  Így a 
terület felhasználása a jelenlegi 
területhasználatnak felel meg. A Zámori-
patak mentén tervezett Ev jelű 
védőerdősávok változatlanul 
megmaradnak az ökológiai folyosó 
védelme érdekében. 

„B” jelű módosítás – Gip > Má – 31,04 
ha 

A TSZT-n a beépítésre szánt terület 
határát a tervezett iparterület 
megmaradó részéhez igazítottuk.  

24. ábra: Településszerkezeti tervjavaslat a „B” jelű területre 
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3.1.2.2. A Szabályozási terv és a Helyi Építési Szabályzat módosító javaslata  

A SZT-en Gip-5 jelű építési övezet helyett az Má jelű 
beépítésre nem szánt általános mezőgazdasági 
övezetbe kerülnek a fenti ingatlanok. 

Az Má jelű övezet előírásait a 2.3.1.3. fejezetben 
ismertettük. 

25. ábra: Szabályozási tervjavaslat a „B” jelű területre      

3.1.3.  „C” jelű módosítással érintett terület 

3.1.3.1. A Településszerkezeti terv módosító javaslata 

Az Önkormányzat által támogatott módosítás szerint a 0113/3-as, 
0113/20-as, 0113/21-es és 0113/22-es hrsz.-ú földrészletek érintett 
részét a beépítésre szánt Lke jelű kertvárosias lakóterületből és a KÖu 
jelű közúti közlekedési területből átsorolásra javasoljuk az Mf jelű 
farmgazdasági mezőgazdasági területbe.  

„C” jelű módosítás – Lke, KÖu > Mf – 2,53 ha 

A TSZT-n a tervezett belterületi határt a tervezett lakóterület megmaradó 
részéhez igazítottuk. 

26. ábra: Településszerkezeti tervjavaslat a „C” jelű területre 

 

3.1.3.2. A Szabályozási terv és a Helyi Építési Szabályzat módosító javaslata  

A SZT-en Lke-3 jelű építési övezet és az azt 

kiszolgáló KÖu-5 jelű közlekedési övezet helyett 
az Mf-2 jelű beépítésre nem szánt 
farmgazdasági mezőgazdasági övezetbe 
kerülnek a fenti ingatlanrészek. 

A korábban a tervezett lakóterület délnyugati 
szélén ábrázolt 10 méter széles beültetési 
kötelezettségű területsáv a Halász József utca 
mentén meglévő teleksor délnyugati határa 
mentén kerül kijelölésre a mezőgazdasági terület 
Mf-2 jelű övezetén belül. 

27. ábra: Szabályozási tervjavaslat a „C” jelű területre      
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A hatályos HÉSZ 48. §-a tartalmazza a farmgazdasági mezőgazdasági területek övezetére vonatkozó előírásokat 
az alábbiak szerint:  

„12. Mezőgazdasági terület övezetei  
 
48. § (3) Az általános mezőgazdasági terület Mf jelű farmgazdasági terület övezeteiben  
a) a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos termelés, termékfeldolgozás és tárolás építményei helyezhetők 
el, valamint az övezetben olyan építmények is elhelyezhetők, amelyek a terület fő rendeltetésével összhangban 
vannak, és azt szolgálják. A vonatkozó jogszabály alapján lakóépület is elhelyezhető,  

b) birtokközpont a vonatkozó jogszabály alapján kialakítható,  

c) a lakóterület határától mért 50 méteren belül állattartó építmény nem helyezhető el,  

d) lakóépület csak akkor helyezhető el, ha:  
da) a mezőgazdálkodási célú gazdasági építmény már megépült és használatba vételi engedéllyel is rendelkezik,  
db) a mezőgazdálkodási célú gazdasági építménnyel egyidejűleg épül meg,  
e) telkenként legfeljebb két lakás alakítható ki, kivéve a *-gal jelzett övezetben, ahol a kijelölt építési helyen 
belül telkenként tíz lakás alakítható ki sorházas vagy ikerházas jellegű beépítéssel,  
f) terményszárító, silótorony, takarmánykeverő, víztorony és egyéb, a mezőgazdasági hasznosításhoz szükséges 
épület építése esetén az épületmagassági előírásoktól el lehet térni, legfeljebb 15 m magasságig,  

g) a telkeken a SZT-en jelölt építési hely hiányában 10 m-es elő-, 10 m-es oldal- és 20 m-es hátsókert 
megtartása szükséges,  

h) az övezetben legfeljebb 1,8 m magasságú kerítés létesíthető.” 
A HÉSZ 4. mellékletének 4/D. számú táblázata tartalmazza az Mf-2 jelű övezetekben az egyes telkek 
kialakíthatóságának és beépíthetőségének paramétereit.  

 

 

 

 
 

3.1.4.  „D” jelű módosítással érintett terület 

3.1.4.1. A Településszerkezeti terv módosító javaslata 

Mivel az ún. „Meggyes” területén a korábban 
tervezett lakóterület megvalósulásának reális 
esélye nincs, Tárnok nagyközség 
településrendezési eszközeinek részleges 
módosítása során a 015/6-os, 015/7-es, 
015/18-as, 015/21-es és a 015/47-es hrsz-ú 
terület a TSZT-n a beépítésre szánt Lke jelű 
kertvárosias lakóterületből és a KÖu jelű, de 
a terven jel nélkül ábrázolt tervezett 
lakóutcák területéből az Má jelű beépítésre 
nem szánt szántóföldi gazdálkodású 
mezőgazdasági területbe kerül átsorolása.  

Így a terület felhasználása a jelenlegi 
területhasználatnak felel meg. 

28. ábra: Településszerkezeti tervjavaslat a „D” jelű területre 

 „D” jelű módosítás – Lke, KÖu > Má – 10,57 ha 

A TSZT-n a tervezett belterületi határ vonalát is módosítottuk. 
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3.1.4.2. A Szabályozási terv és a Helyi Építési Szabályzat módosító javaslata  

A SZT-en Lke-3 jelű építési övezet és az azt kiszolgáló KÖu-5 
jelű közlekedési övezet helyett az Má jelű beépítésre nem 
szánt általános mezőgazdasági övezetbe kerülnek a fenti 
ingatlanok. 

Az Má jelű övezet előírásait a 2.3.1.3. fejezetben ismertettük. 

 

 

29. ábra: Szabályozási tervjavaslat a „D” jelű területre      
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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 minden szakágra kidolgozásra, illetve a korábbi alátámasztó munkarészek azért nem kerültek 
megismétlésre, mert a Településszerkezeti terv, a Helyi Építési Szabályzat és az érintett Szabályozási terv 
szelvények módosítása során nem történnek olyan változások, amelyek miatt az alátámasztó munkarészek 
átfogó módosítása szükséges lenne. A tervek helyzetfeltáró és alátámasztó szöveges munkarészei a tárgyi 
területekre vonatkozóan alapvetően továbbra is változatlanul érvényesek, ezért a javasolt változtatások 
alátámasztására irányuló rövid helyzetfeltáró leírás is csak a módosítással érintett területre (és tématerületekre) 
készül a szükséges szakági alátámasztó munkarészekkel együtt. 

3.1. Tájrendezés, természetvédelem 

Mivel a Tárnok, külterület, 0200/4-es, 0202-es és a 0203-as hrsz.-ú földrészletek nem tartoznak a Natura 2000 
területbe vagy az ökológiai hálózat elemei közé, valamint természetközeli, illetve egyéb országos és helyi védett 
terület sem található a tervezéssel érintett területen, így a tervezett módosítás nem ütközik természetvédelmi 
előírásokkal. A tervezett területcsere az erdőre, az erdők rendeltetésére, természetességére nincs károsító 
hatással, mivel a terület délkeleti határán meglévő erdősávok megmaradnak. 

Természetvédelmi szempontból szükséges hangsúlyozni, hogy az „A” jelű módosítással érintett területen a 
Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Telephez vezető út mentén tervezett erdősáv kialakítása során a 
nagyobb térség növényzetéhez igazodó, őshonos fa- és cserjefajok alkalmazása kívánatos, az özönfajok 
alkalmazása tilos a távolabbi környezetben található természeti értéket képviselő területek növény- és 
állatvilágának, társulásainak genetikai védelme érdekében.  

A „B”, a „C” és a „D” jelű módosítással érintett területen az élővilágra, a védett természeti területekre, a 
biológiailag aktív felületek arányára, a biodiverzitásra a javasolt visszaminősítés kedvező hatással van, hiszen a 
kialakult élővilág e három területen nem sérül. Natura 2000 területeket a javasolt módosítások nem érintenek. 
Az ökológiai hálózatot a „B” jelű területen érinti a tervezett változás. A Zámori-patak mentén húzódó ökológiai 
folyosó működésére a javasolt visszaminősítés kedvező hatással van, mivel a környező területek nem épülnek 
be, és nem kerül oda ipari gazdasági tevékenységet végző üzem. 

3.2. Biológiai aktivitás érték  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 8. § (2) b) bekezdése szerint: 

„újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének – a külön 
jogszabály alapján számított – biológiai aktivitás értéke (továbbiakban BIA érték) az átminősítés előtti aktivitás 
értékhez képest nem csökkenhet”. 

Továbbá a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése kimondja: 

„A Településszerkezeti terv részét képező biológiai aktivitásérték számítási eredményben, a biológiai 
aktivitásérték számítás során keletkezett növekmény mértéke rögzíthető.” 

Mivel a Tárnok, külterület, 0200/4-es, 0202-es és a 0203-as hrsz.-ú földrészletek ipari gazdasági területté történő 
átsorolása új beépítésre szánt terület kijelölésével jár, ezért a BIA érték számítást el kell végezni. Az „A” jelű 
módosítással érintett területen jelen módosítás során a korábbi számítások szerint összesen 44,1 ha új beépítésre 
szánt terület került volna kijelölésre.  

A területen belül biztosítani kell a BATrT előírása alapján az új beépítésre szánt terület 5%-ának megfelelő 
nagyságú zöldterület kijelölését is. Az új beépítésre szánt terület nagysága 44,1 ha, ennek 5 %-a 2,21 ha. A 
számítás szerint az összesen 46,31 ha nagyságú fejlesztési területen (780m x 30m = 2.3400 m2, a két bekötőút 
területének levonása után) 2,21 ha védőerdő terület kijelölésére került volna sor a Pusztazámori Regionális 
Hulladékkezelő Telep felé vezető út mentén 30 méter szélességben. 

A tervezési területen belül a fentiek alapján a hatályos tervhez képest 2,21 ha nagyságú új védőerdő terület került 
kijelölésre, így a BATrT törvényi előírása betartásra került. (Az erre vonatkozó számítást a dokumentáció 5.4.1. 
fejezete ismerteti.) 
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A BIA számítás alapján azonban kiderült, hogy a BIA érték szinten tartásához további védőerdő kijelölése 
szükséges, ami az autópálya menti erdősáv 14 méteres védőerdősávval történő kiszélesítését teszi 
szükségessé. Így az új védőerdő terület nagysága 1,33 ha, a tervezett új gazdasági terület nagysága pedig 
lecsökken 44,10 ha helyett 42,77 ha-ra. 

A TSZT Leírása szerint Tárnok tovább görgethető biológiai aktivitás értéke a 73/2021. (VIII.5.) KT határozat alapján 
+1,79. 

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

 Hatályos terv 
szerinti  
területfelhasználás 

Terület  
(ha) 

Fajlagos  
BIA 
érték 

Összes 
BIA 
érték 

Tervezett  
területfelhasználás 

Terület  
(ha) 

Fajlagos  
BIA 
érték 

Összes 
BIA 
érték 

„A” Általános 
mezőgazdasági 
terület 

46,31 3,7 171,35 Egyéb ipari 
gazdasági terület 

42,77 0,4 17,11 

Védőerdő terület 2,21 9,0 19,89 

Védőerdő terület 1,33 9,0 11,97 

„B” Egyéb ipari 
gazdasági terület 

31,04 0,4 12,42 Általános 
mezőgazdasági 
terület 

31,04 3,7 114,85 

„C” Kertvárosias 
lakóterület 

1,81 2,7 4,89 Farmgazdasági 
mezőgazdasági 
terület  

2,53 3,7 9,36 

Közúti közlekedési 
terület 

0,72 0,6 0,43 

„D” Kertvárosias 
lakóterület 

8,03 2,7 21,68 Általános 
mezőgazdasági 
terület 

10,57 3,7 39,11 

Közúti közlekedési 
terület 

2,54 0,6 1,52 

 Jelenlegi BIA érték    212,29 
 

Tervezett BIA érték   212,29 

     Korábbi tervből 
hozott BIA érték 

  1,79 

 Jelenlegi BIA érték   212,29 Összesített BIA 
érték 

  214,08 

A fenti táblázatban felsorolt BIA értékeket az ÖTM rendelet 1. melléklete alapján vettük figyelembe.  

A Biológiai Aktivitás Érték számítás táblázatában felsorolt értékeket összesítve, a jelenlegi módosítás után a 
település tovább „görgethető” biológiai aktivitás értéke változatlanul +1,79 pont! 

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

A tervezett módosítások a települési zöldfelületi rendszert nem érintik hátrányosan. Az „A” jelű módosítás által 
érintett ingatlanok nem állnak sem országos, sem helyi szintű táj‐, illetve természetvédelmi oltalom alatt. A 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete nem érinti a tervezett ipari gazdasági területet, 
és nem része az országos ökológiai hálózatnak sem.  

Az „A” jelű módosítással érintett területen meghatározó növényzet nem található. A tárgyi ingatlanok jelenleg 
még beépítetlenek, mezőgazdasági művelés alatt állnak, ami a szomszédos, sóskúti iparterületek 
vonatkozásában a kiporzás miatt kedvezőtlen területhasznosítás. A tárgyi fejlesztési terület tervezett 
területfelhasználása egy zöldfelületekkel átszőtt, korszerű, kedvező körülményeket biztosító munkahelyi 
környezet megvalósítására ad lehetőséget.  

A tervezett ipari gazdasági terület környezetének védelme a tervben szereplő, intenzív növénytelepítéssel 
tervezett kertek megvalósításával biztosítható. A szabályozásban foglaltak és az alábbiakban megfogalmazott 
javaslatok betartásával zavaró környezeti hatás és természetkárosítás nem valósul meg a tervezett módosítások 
következtében.  
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A megvalósuló zöldfelületek és erdőterületek kialakítása során figyelembe kell venni az általános 
természetvédelmi szempontokat. Az őshonos fa- és cserjefajok alkalmazásán és az özönfajok alkalmazásának 
tilalmán túl célszerű a kertépítészeti tervek szerkezetét úgy alakítani, hogy az ipari gazdasági területet határoló 
utak felőli előkertekben és a belső feltáró utak mellett kialakuló előkertekben kerüljön megvalósításra a legjobb 
környezeti hatásfokú növénytelepítés (pl. többszintes fa-és cserjesávok, nagyobb lombtömegű, zártabb 
faállományok stb.).  

A terület északnyugati határán tervezett védőerdősáv növényállománya is úgy választandó ki, hogy a legnagyobb 
környezeti és esztétikai védelmet nyújtsa.  

A városrendezés alapgondolata a tárgyi gazdasági területen az volt, hogy a teljes fejlesztéssel érintett terület 
egyetlen 40 méteres szabályozási szélességű feltáró útra, a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Telep felé 
vezető útra szerveződjön, amely a gépjármű-forgalom balesetmentes elvezetésén túlmenően bizonyos szinten 
zöldfolyosóként is szolgáljon. A terület belső feltárását biztosító két északnyugat – délkelet irányú út 16-16 
méteres szabályozási szélessége lehetőséget nyújt a kétirányú forgalomra, kerékpáros közlekedésre és 
helyenként akár út menti parkolásra is alkalmas közlekedési sáv kialakítására. A területsávban kétoldali 
zöldsávok, fasorok megvalósítására is lehetőség van. Utcafásításhoz a tájra jellemző, a környezetbe illeszkedő 
szárazságtűrő, nem vattázó fajokat kell ültetni. 

Az egyéb ipari gazdasági terület építési övezeteiben minimum 25 %-os zöldfelület kialakítása kötelező, melynek 
legalább 1/3 részét többszintes növényállománnyal kell kialakítani a terület biológiai aktivitásának megőrzése, s 
a kedvező mikroklíma megteremtése érdekében. A területen a telek területének legfeljebb 25 %-án alakítható ki 
szilárd burkolat, amelyet elsősorban lélegző burkolatokkal javasolt megoldani. A nagyméretű ingatlanok 
zöldfelületei a telekosztásoktól függően alakíthatók ki. Az egyéb ipari gazdasági terület telkein az oldalkertek 
szabad felületeit legalább kétszintes (fásított gyepes felületek), de ahol lehet, háromszintes (fás, bokros) 
növényzettel beültetve kell kialakítani.  

Az épületek között, a telekhatárok mentén megvalósítandó zöldsávok esztétikus kialakítása is hozzájárul a 
gazdasági terület összképéhez, különösen az előkertek intenzív növénytelepítése meghatározó a terület belső 
feltáró útjai irányából.  

A szilárd burkolatú parkolók lehetőség szerint fásítva alakítandók ki tág tűrőképességű, lombos fák telepítésével.  

A fejlesztési területen javasolt a természetes energiaforrás felhasználása (pl. napelemes közvilágítási és térfigyelő 
rendszer alkalmazása). 

A „B”, „C” és „D” jelű módosítással érintett területeken javasolt visszasorolás a településszerkezetben nem okoz 
a jelenlegi állapothoz képest változást. Mivel e három terület ma is szántóföldi művelés alatt áll, így e területek 
általános, illetve farmgazdasági mezőgazdasági területté történő visszaminősítése nem jelent a zöldfelületi 
rendszer vonatkozásában változást.  
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3.4. Közlekedés 

3.4.1. A módosítással érintett területek környezetének kapcsolatrendszere 

Az „A” jelű módosítással érintett területen a fejlesztéssel közvetlenül érintett ipari, logisztikai terület jelenleg 
beépítetlen, mezőgazdasági hasznosítású. A beruházói elképzelés szerint a logisztikai telep területének közúti 
bekapcsolása a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Telephez vezető útról történik meg, mely megoldásnak 
nincs alternatívája.  

A tervezési terület a külső közlekedési kapcsolatokat tekintve kifejezetten kedvező helyzetben van. A tervezett 
telephely az M7 autópálya közvetlen közelében és a nagytávban tervezett M100 autóút viszonylagos 
közelségében, Budapesttől mintegy 23 kilométerre helyezkedik el, ebből fakadóan a külső kapcsolatrendszerét 
a lehetőségek széles kínálata jellemzi. A nagyközség gazdasági, munkahelyi, közigazgatási és szolgáltatási kínálat 
szempontjából – így közlekedési szempontból is – erősen kötődik Budapesthez, az agglomeráció kisebb 
településeire jellemző adottságok (pl. fővárosba ingázás) megmutatkoznak. A kapcsolatrendszer szempontjából 
döntő jelentőségű az M7 autópálya már jelenleg is biztosított közvetlen elérhetősége a 8107 j. összekötő úttal, 
ezen keresztül Budapest jó megközelíthetősége. A térség közúti elérhetősége szempontjából fontos országos 
közúti útvonalak még a 7. sz. főút (külön említendő az Érd déli elkerülő szakasz), az M6 autópálya és a 8104 jelű 
Érd-Biatorbágy összekötő út, mely Érd és Tárnok számára is többé-kevésbé elkerülő úti funkciót tölt be.  

Az agglomerációra általában jellemző intenzív forgalom és torlódásokkal terhelt, zavarérzékeny egyensúlyi 
állapot – mint probléma – a telephely környezetét közvetlen módon lényegében nem érinti. Ez alól kivételt képez 
a 7. sz. főút, ahol jelentős átmenő forgalom halad el és viszonylag zavarérzékeny (torlódásos). Mint fontosabb 
térségi hálózati elem, említést érdemel, hogy Érd északi része felé az útkapcsolat – az érdi helyi úthálózat igen 
gyenge kiépítettsége miatt – jelenleg messze nem direkt vonalú, így Érd legközelebb eső északi és nyugati 
lakóterületeihez a 8104 - 8107 csomópontból kiindulóan számolni szükséges egy új útkapcsolattal (ún. érdi 
településközi gyűjtőút).   

A közép és hosszú távú fejlesztési terveket illetően elvi 
jelentősége van az M100 autóút tervezett nagytávú 
továbbépítésének1. A tervezett útkapcsolat M1 
autópályától délre előirányzott nyomvonalára 
részletesebb vizsgálat nem készült, ezért azt viszonylag 
bizonytalannak kell tekinteni. A nyomvonal Tárnok 
térségében – a hatályos és az előterjesztés állapotában 
lévő terveken is – Tordas és Tárnok között, kis 
eltérésekkel a megyehatár sávjában van jelölve, így az a 
tervezési terület szempontjából valószínűleg nem 
releváns, ámbár a Hulladékkezelő Telephez vezető út az 
M100-asra eljutást biztosító csomóponti kapcsolat 
szempontjából ésszerű lehetőségként merül fel.  

30. ábra: A térség közlekedési hálózata 

 

 

A tervezési területet közvetlenül övező úthálózatról (M7 csomópont, 8107 j. ök. út, 8104 j. ök. út) összességében 
elmondható, hogy azok kiépítése a várható forgalmaknak megfelel, az előírt kapacitás értékeket hosszú távon 
sem fogja kimeríteni.  

A meglévő csomópontok átépítést nem igényelnek. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervében elő 
van irányozva egy Tárnok nyugati elkerülő út, mely a 81104 j. bekötőút (Dózsa György út) tárnoki települési 
szakaszát tehermentesítheti.  

A tervezési területet érintő fontos útvonalak a 8107 j. „Érd - Pusztazámor szeméttelepi összekötő út” és a 8104 
j. „Érd-Biatorbágy összekötő út”. Mindkettő országos közút (mellékút), kezelőjük a Magyar Közút Nzrt. (Pest 
Megyei Igazgatóság) és azokon az útkezelési feladatokat a Tárnoki Üzemmérnökség végzi.  

                                                           
1 Az Esztergom - M1 szakasz építése már 2022-ben megkezdődik. 
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A közeli 8107 j. összekötő út átlagos napi forgalma 4171 egységjármű/nap, a nehézgépjármű forgalom 195 
jármű/nap. A 8104 j. ök. úton az átlagos napi forgalom 5962 egységjármű/nap, a nehézgépjármű forgalom 452 
jármű/nap. A 8107 j. összekötő út a 8104 j. utat köti össze az M7 autópálya 23 km szelvényében lévő „Tárnok - 
Sóskút - Pusztazámor - Regionális Hulladékkezelő Központ” csomóponttal és az Regionális Hulladékkezelő 
Központhoz (PRHK) vezető úttal. A 8107 j. – M7 autópályához vezető – utat és a Pusztazámor község belterületét 
a 8104 j. úton és a Hulladékkezelő Központhoz vezető úton felül – azokkal párhuzamosan – az önkormányzati 
tulajdonú Temető utca - Homokbánya út is összeköti. A Homokbánya út közvetlenül biztosítja a 8107 j. úttól 
északra fekvő iparterületek elérését. A Temető utcán 5 tonna korlátozás van bevezetve, megakadályozva az 
átmenő teherforgalmat.  

Fontos, hogy a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központhoz vezető, közforgalom számára megnyitott 
önkormányzati tulajdonú, de a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF Zrt.) kezelésében lévő út Pusztazámor felől 
a leggyorsabb kapcsolatot biztosítja a főváros felé, és csökkenti a Sóskúton áthaladó forgalmat. A kérdéses 
önkormányzati út esetében intézményesített forgalmi adatgyűjtés nincs biztosítva, azonban a legfontosabb 
jellemzőnek tekinthető teherforgalomról tudni lehet, hogy a hulladéklerakóval összefüggő forgalmi terhelés 
legalább napi 150-300 tehergépjármű.  

A pusztazámori településrendezési eszközök alapján a pusztazámori hulladékkezelő felé vezető út helyi 
gyűjtőútként van kategorizálva. A TSZT az autópálya mentén 100, az országos mellékutak mentén 50 méteres 
védőtávolságot jelöl.  

Lényeges változás, hogy a Sóskút, külterület 066 helyrajzi számú ingatlanon a Dongwha Electrolyte Hungary Kft. 
beruházásában üzemi területet feltáró közúti csomópont létesül. A létesülő csomóponttal szemben a közeli 
kutyakiképző telepet bekötő földút is a hulladékhasznosító útjáról indul, de távolabb (nem a körforgalmú 
csomópont közvetlen térségéből), egy szakaszon szervizútként azzal párhuzamosan halad északkelet felé, majd 
a 0205-ös hrsz.-ú útnál kanyarodik el az autópálya felé, északkeletről lehatárolva a tervezési területet. 

A megjelenő tranzit teherforgalom elvi lehetősége miatt fontos, hogy a lakosságot érintő esetleges terhelés a 
81104 j. bekötőút (Dózsa György út) tárnoki települési szakasza átmenő forgalmának korlátozásával keretek 
között tartható. Felmerül Sóskút és Biatorbágy tranzit-érintettségének kérdése, azonban a kérdéses irányban a 
forgalomnak kedvezőbb eljutás adódik az M7-M0-M1 útvonalon, mint a 8104 j. Érd-Biatorbágy összekötő úton.  

A tervezési terület térsége autóbuszhálózattal (megállókkal) jól lefedett, az autóbuszközlekedés a 
legfontosabbnak tekinthető Érd és Budapest irányában megfelelő, a vasúti személyszállítás pedig kifejezetten 
magas szintű. A telephely térségében a legközelebbi meglévő helyközi autóbuszmegálló („Sóskút, Ipari Park 
megálló”) a tervezett telephelytől mintegy 1000-1500 méter távolságra van, azt a VOLÁNBUSZ 724-es és 722-es 
járatra hétköznap 14 alkalommal érinti. A tervezett logisztikai létesítmények és a Dongwha projekt miatt felmerül 
egy közelebbi helyközi megállóhely igénye, és egyben egy Sóskút - Dongwha-Raven megálló - Tárnok (- Érd) 
relációt is lefedő viszonylat célszerűsége.  

A kerékpározás infrastruktúrája a környező települések felé hiányzik, holott a környező településeken belül a 
kerékpározás a kisforgalmú lakóutcákon – mint adottság – viszonylag jól megoldott. A kedvező terepadottságok 
és a munkahelyi célpontok irányai alapján a Zámori-patak völgyét Sóskút - iparterület - Tárnok (- Érd) relációban 
egy természetes kerékpáros tengelyként kell figyelembe venni. A sóskúti és tárnoki TSZT-ben a tervezési területet 
nem érinti tervezett kerékpárút. A Hulladékkezelő Telephez vezető út távlati jelentősebb hálózati szerepét és 
forgalmának nagyobb növekedését semmiképp nem szabad kizárni, ezért – a munkahelyi területek kerékpáros 
megközelítése érdekében – célszerű a közúttal párhuzamos távlati kerékpárút számára elhelyezési területet 
fenntartani.  

A „B”, „C” és „D” jelű módosítással érintett területeken a jelenlegi területhasználat megmarad, ami a 
közlekedés szempontjából nem igényel változást. 

3.4.2. A belső közlekedési kapcsolatok és területek alakításának kérdései 

A gazdasági, logisztikai közlekedési létesítmények kialakításának szabályozása, ill. szakirodalma hiányos, a 
szakmailag progresszívnek mondható fejlődési irányok meghatározatlanok. Az országos közúthálózathoz 
(esetünkben külterületi helyi közúthoz) való csatlakozásnál a szintbeni csomópontokra vonatkozó tervezési 
előírások irányadóak, a telephelyi területen már elsősorban az üzemszervezési szempontok határozzák meg a 
belső közúti (utcahálózati, parkolási, tárolási, árurakodási) infrastruktúra alakítását.  
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Mivel a Hulladékkezelő Telephez vezető út nem országos közút (nem országos mellékút), az azon tervezendő 
(logisztikai telephely közúti bekapcsolását célzó) útcsatlakozások számát nem korlátozza a Közutak tervezési 
műszaki előírás2.  

A telephelyen előirányzott öt külön ingatlan bekötése ideálisan kettő útcsatlakozással oldható meg (Beépítési 
tervben magánút jelölésű keleti és nyugati behajtó), így a telephelyen belüli indokolatlan gépjárműforgalom 
elkerülhető.    

Az útcsatlakozás kialakítását illetően törekedni kell arra, hogy az új csomópont az M7 autópálya körfogalmi (8107 
sz. út) alcsomópontjától minél messzebb legyen, hogy az üzem forgalma, valamint a Pusztazámori 
Hulladéklerakó felé vezető út forgalma miatt ne keletkezzen fogalmi akadály a meglévő közúton. A körforgalmi 
tervezési előírás (e-ÚT 03.03.11) és a 20/1984 XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti 
jelzések elhelyezésérő, a körforgalom II. fejezet 7.2 része szerint a körforgalom körpálya szélétől számított 100 
m-en belül nem létesíthető útcsatlakozás vagy útkereszteződés. Ez a feltétel a javaslatunkban bőven teljesül. 

A teljes belső közlekedési térben célszerű 20 vagy 30 
km/órás sebességkorlát bevezetése (tempo 20, vagy 
tempo 30), a tehergépkocsiforgalommal érintett 
kiszolgáló utaknál (parkolási funkció és 
gyalogosforgalom nélkül) a 7,5 méteres 
burkolatszélesség lehet mértékadó, 1,25 - 1,25 m 
széles földpadkával, melyet jobb és bal oldalon változó 
szélességű, nyílt földárok övez. Gyalogosforgalomnál 
(pl. nem túl távoli autóbusz-megállóhelyek irányában) 
a földárok helyett zárt csapadékvízelvezetés célszerű, 
gyalogút biztosításával (a 16 m szélességű 
területbiztosítást mutatja be az ábra).  

31. ábra: A 16 méter széles magánút 
mintakeresztszelvénye 

A személygépkocsi megállásával, várakozásával érintett szakaszokon 2 méteres többletszélesség biztosítása 
célszerű. Az ajánlott tervezési jellemzőket a mellékelt táblázatban foglaljuk össze.  

A tervezett útcsatlakozások kialakításánál a 
csomópontban „Állj, elsőbbségadás kötelező” 
(KRESZ 11. ábra) és „Zsákutca” (KRESZ 106. ábra) 
kihelyezése szükséges. A kötelező megállás 
helyét felfestéssel is jelezni kell az e-ÚT 04.03.11 
útügyi műszaki előírásnak megfelelően.  

A Közutak tervezése szabályzat (KTSZ) 4.6.1. 
szerint „kiszolgálóutak területét a gyalogos- és 
kerékpáros-forgalom elsőbbségének 
biztosításával, a környezeti (…) elvárások 
figyelembevételével kell kialakítani”.  

Biztosítani kell a kiszolgáló, kommunális és az áruszállító járművek mozgását. A speciális szabályok közül fontos 
a tervezési sebesség és a kétirányú járhatóság kérdése: a kiszolgáló utak esetében a tervezési sebesség helyett a 
járhatóság biztosítása a tervezés alapja3, ezért a kétirányú járhatóság sem elsődleges. A kiemelt szegély melletti 
biztonsági sáv (0,25-0,5 méter útpálya-többlet) elhagyható. 

                                                           
2 KTSZ: „A külterületi csomópontok távolságát a hálózati adottságok, a biztonsági és gazdaságossági szempontok mérlegelésével kell 

meghatározni. A legkisebb csomóponti távolságok (az elméleti keresztezési pontok között mérve) irányadó értékei: (…) mellékutakon 400-

700 m (…) Az utak melletti területek megközelítésére, az útcsatlakozások számának csökkentésére, a csomóponttávolságok betartása 

érdekében, a meglévő utak felhasználásával kiszolgáló utakat kell létesíteni, amelyek a hálózati (mellék) utakhoz csatlakoznak. A 

csomópontok helyét hálózati szempontok szerint kell meghatározni.” 

 
3 KTSZ 1.1.2. fejezet 
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A műholdfelvételek és geodéziai felmérés szerint a 0207/22 hrsz.-ú ingatlan (kutyakiképző telep) közúti 
kapcsolatát szolgáló meglévő földút fizikai kialakítása, melynek hivatalos elhelyezési területe a 0207/21 és 0205 
hrsz.-ú ingatlan, részben a 0200/4 hrsz.-ú ingatlan (logisztikai telephely) területére esik.  

A hulladékkezelő telephez vezető út ugyanis északkeleti irányban, a körforgalom felé haladva egyre növekvő 
töltésen van elhelyezve és a nagyobb kiterjedésű töltésrézsű mentén a szikkasztó árok és földút helyigénye 
meghaladja az útterületet. A probléma rendezhető területcserével (vásárlással), azonban műszaki megoldás is 
lehetséges: például a szikkasztóárok megoldásának módosításával (szűkebb árok, rövid szakaszon zárt 
vízelvezetés), vagy a kérdéses szűkületnél az ároknak a földút déli oldalára helyezésével és a földút töltésrézsűhöz 
szorított nyomvonalával (akár kisebb emelés biztosításával). A megoldáshoz az elkészült geodéziai adatfelvétel 
és egyszerűbb út és csapadékvízelvezetési terv készítése szükséges.  

 

32. ábra: Javaslat a kutyakiképző telep bekötőútjának kialakítására 

Elvileg kérdésként merül fel, hogy a tárgyi földút csatlakoztatható-e a logisztikai telephely útcsatlakozásától 
különállóan (a körforgalomhoz közelebb), azonban ez a terepadottságok miatt és a hátrányos 
közlekedésbiztonsági hatások miatt nem célszerű. A kutyakiképző telep elérését biztosító földút kezdőpontját a 
Beépítési tervben a magánút jelölésű keleti behajtó torkolati szakaszából célszerű megadni, de kellő távolságra 
(min. 25 m) a hulladékkezelő telephez vezető úti csomóponttól. Ez a földút nyomvonalának rövid ív-elleníves 
eltolását igényli és a betervezett 30 méter szélességű véderdőből (mintegy 200 m2) kisebb terület 
igénybevételével jár. A földút teljes hosszában célszerű a használói, kedvezményezetti, útkezelői és tulajdonosi 
szerepek harmonizációját biztosítani, illetve a fennmaradó közös használatú szakaszra vonatkozóan a használat 
szabályait felek között megállapodásban rögzíteni.        

Az EU védett területei – nyílt elérésű adatbázis (natura2000.eea.europa.eu) szerint a tervezési terület táj- és 
természetvédelmi szempontok alapján védett területet nem érint, így a közúti kapcsolatok engedélyezéséhez 
környezeti hatásvizsgálat nem szükséges. 

A „B”, „C” és „D” jelű módosítással érintett területeken a jelenlegi területhasználat megmarad, ami a területek 
belső közlekedése szempontjából sem igényel változást. 
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3.5. Közmű és elektronikus hírközlés 

3.5.1. Közműellátás vizsgálat, helyzetértékelés 

Tárnok külterületének nyugati részén, az M7-es autópálya mellett, annak északi oldalán, az M7 autópálya és a 
sóskúti településhatár által határolt, jelenleg beépítetlen mezőgazdasági hasznosítású 0200/4, 0202 és 0203-as 
hrsz-ú telkek beépítését tervezik. 

Az „A” jelű módosítással érintett, vizsgált, jelenleg beépítetlen terület közműellátás szempontjából ellátatlan. 
A terület tágabb környezetében, már Sóskút területén a Sóskút Ipari Park területén a teljes közműellátásra a 
települési közhálózati rendszer részeként kiépült a vízellátás, a szenny- és csapadékvíz elvezetés, a 
villamosenergia ellátás, a földgázellátás, valamint a vezetékes elektronikus hírközlés.  

A vizsgált terület közműves adottsága, hogy déli oldalán halad az FGSZ Földgázszállító Zrt. üzemeltetésében lévő 
ún. Pilisvörösvár – Százhalombatta DN 800-as nagynyomású földgázszállító vezeték, mellette, vele 
párhuzamosan megépített bányaüzemi hírközlési földkábel, amelyek nyomvonalát és biztonsági övezeteik 
helyigényét korlátozó adottságként kell kezelni. 

A vizsgált terület körzetében a csapadékvizek befogadója a terület délnyugati oldalán haladó Zámori -patak, 
amely elméletileg a csapadékvíz elvezetését kedvezően biztosítaná, de annak korlátozott vízszállító képessége 
miatt a csapadékvizek fogadását is csak korlátozottan tudja teljesíteni. 

A közművek vizsgálata az E-közmű nyilvántartás és a területet átfogó településrendezési eszközök közmű 
munkarészének a felhasználásával készült. 

A „B”, „C” és „D” jelű módosítással érintett területeken a jelenlegi területhasználat megmarad, ami a 
közművesítés szempontjából nem igényel változást, ezért a további fejezetrészek csupán az „A” jelű terület 
közművesítésével foglalkoznak. 

3.5.1.1. Vízellátás, szenny- és csapadékvízelvezetés 

Ivóvízellátás 

Tárnokon a vízellátó hálózati rendszert az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (ÉTV Kft.) kezeli és üzemelteti, amely a 
körzetben Érd, Diósd, Tárnok, Sóskút és Pusztazámor településeket látja el ivóvízzel a saját, illetve a Fővárosi 
Vízművek vízbázisairól. 

A vizsgált terület környezetében a vízellátó hálózat nem épült ki. A telkektől északra, már Sóskút területén, a 
Dongwha Electrolyte Hungary Kft. építkezése számára egy NÁ 110-es KPE vezeték épült ki.  A vezeték kiterhelt, 
a nyomásproblémái miatt azt tovább építeni az ÉTV Kft. nyilatkozata szerint nem lehet.  

A vizsgált terület tágabb környezetében a Sóskút Ipari Park területén üzemel vízellátó hálózat. Annak betápláló 
vezetékének szintén szűk keresztmetszete miatt a nyári nagy vízfogyasztású időszakokban szintén vízellátási 
problémák jelennek meg, itt is kialakulnak vízhiányos területek.  

Szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés 

A településen a közüzemi szennyvízgyűjtő hálózat üzemeltetője az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. 
(ÉTCS Kft.) 

A település belterületén a szennyvizeket gravitációs szennyvízcsatorna hálózattal gyűjtik össze, a hálózat 
mélypontjain átemelő berendezésekkel és nyomóvezeték szakaszokkal biztosítják a szennyvizek tovább  
szállítását az érdi regionális szennyvíztisztító telepre. 

A vizsgált terület környezetében a közüzemi szennyvíz csatornahálózat nem épült ki. A terület tágabb 
környezetében, a területtől keletre, Tárnok belterületének északi részén épült ki csatorna-hálózat. 

Csapadékvíz elvezetés 

Tárnok a Duna részvízgyűjtőjén fekszik, a település területéről elvezetendő csapadék- és felszíni vizek 
befogadója a Duna.  

A település Dunába torkoló két legfőbb vízfolyása a Benta-patak és a Zámori-patak. Ezek közül a Zámori-patak 
Sóskút felől, az M7-es autópályát keresztezve érkezik a vizsgált terület déli oldalára és halad tovább délkelet 
felé.   
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A vizsgált terület topográfiai adottsága, hogy déli lejtésű, amely a csapadékvíz gravitációs elvezetésének 
lehetőségét biztosítja.  

Az összegyűlő vizeket a Zámori-patak fogadja be és szállítja a végbefogadónak tekinthető Dunáig. A vizsgált 
terület térségében a csapadékvíz elvezetés jellemzően jelenleg nyílt árkos rendszerrel történik.   

3.5.1.2. Energiaellátás 

A vizsgált terület számára a kiépített földgázellátás és villamosenergia ellátás biztosítja a környezetbarát és 
automatikus üzemvitelű energiaellátás lehetőségét. A termikus célú energiaigények kielégítését a földgáz 
biztosítja, a villamosenergia döntően világítási és technológiai célra használatos 

Földgázellátás 

A település földgázellátó hálózatát az OPUS TIGÁZ Zrt. üzemelteti.     

A település gázellátásának bázisa a településen üzemelő gázfogadó és gáznyomáscsökkentő állomás, amelynek 
nagyközép-nyomású betáplálása a térséget kiszolgáló Adony – Budafok DN 400-as nagynyomású földgázszállító 
vezetékről épült ki. A gázfogadó három települést szolgál ki, Tárnok, Sóskút és Pusztazámor ellátásának bázisa. 
A gázfogadó és nyomáscsökkentő állomástól középnyomású elosztóhálózatot építettek ki.  

A vizsgált terület környezetében a gázhálózat nem épült ki. A terület tágabb környezetében, a területtől keletre, 
Tárnok belterületének északi részén épült ki középnyomású földgázhálózat. 

Meg kell említeni, hogy a vizsgált terület déli oldalán halad az FGSZ Földgázszállító Zrt. üzemeltetésében lévő 
ún. Pilisvörösvár – Százhalombatta DN 800-as nagynyomású földgázszállító vezeték, mellette, vele 
párhuzamosan megépített bányaüzemi hírközlési földkábel, amelyek nyomvonalát és biztonsági övezeteik 
helyigényét korlátozó adottságként kell kezelni. 

Villamosenergia ellátás 

A település villamosenergia ellátását az ELMŰ Hálózati Kft. biztosítja. A villamosenergiát a MAVIR Zrt. által 
üzemeltetett együttműködő országos nagyfeszültségű átviteli hálózati rendszerről vételezi az iparági 
alállomásoknál. 

A település villamosenergia ellátásának bázisai az érdi és budaörsi 132/22 kV-os alállomások, amelyekről induló 
22 kV-os középfeszültségű villamosenergia hálózat képezi a település villamosenergia ellátásának gerinc 
elosztóhálózatát és fűzi fel a fogyasztói transzformátor állomásokat. Ezekről a transzformátor állomásokról 
táplált kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen a fogyasztói igények kielégítése.  

3.5.1.3. Elektronikus hírközlés 

Vezetékes elektronikus hírközlés 

Tárnok és benne a vizsgált terület vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 
biztosítja. A település 23-as körzetszámon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.  

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

A településen valamennyi vezeték nélküli hírközlési (Magyar Telekom, Telenor, Vodafone stb.) szolgáltató 
megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani, a településen és a térségében üzemelő vezeték nélküli antennák 
segítségével. 

3.5.2. Közműfejlesztési javaslat 

A módosítással érintett területre vonatkozóan a hatályos településrendezési eszközök jelenleg  beépítetlen 
általános mezőgazdasági hasznosítású területen egyéb ipari gazdasági területhasznosítást terveznek. A 
tervezett ipari gazdasági funkcióhoz csarnoképületek létesítését tervezik.  

A tervezett új beépítés számára a teljes közműellátást kell megoldani, ahogy a terület térsége jelenleg is teljes 
közműellátással rendelkezik és a hatályos Helyi Építési Szabályzat is előírja. A teljes közműellátáshoz biztosítani 
kell az ivóvízellátást, a közcsatornás szennyvíz- és csapadékvíz elvezetését, a vezetékes termikus energiaellátást, 
a villamosenergia ellátást és az elektronikus hírközlést. 
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A javasolt és megengedett maximális új hasznosítás teljes közműellátására a következő közműigények 
prognosztizálhatók: 

víz 
igény 

m3/nap 
  

keletkező 
szennyvíz 
m3/nap 

  

villamosenergia igény kW termikus energia igény kW 

közhálózatról megújulóval közhálózatról megújulóval 
földgázzal 

nm3/h 

50 45 2200 550 2200 550 305 

Ezek az igények csak előzetes tájékoztatásul szolgálnak, a szolgáltatók felé azonban csak a tovább tervezés során 
ténylegesen meghatározott igények bejelentése szükséges. 

A várható igények kielégítésének feltétele a közhálózati kapcsolatok kiépítésének megoldása, továbbá a 
közhálózatok, bázisok szükséges kapacitás-bővítésének a biztosítása. A vízi közművekre ugyanúgy, mint 
energiaközművekre és elektronikus hírközlésre is szolgáltatási megállapodást kell kötni a szolgáltatóval, 
amelyben a szolgáltató az ellátás biztosításának műszaki-gazdasági feltételeit rögzítheti.  

Meg kell említeni, hogy a 7/2006 TNM rendelet előírásának megfelelően, új hasznosítás esetén a 6. melléklet 
IV. pontja szerint az épület energiaigényét az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva 
legalább 25%-os mennyiségben, helyben termelt megújuló energiaforrásból kell biztosítani. Erre a napenergia 
hasznosítása kínál kedvező lehetőséget. A tovább tervezés során ennek kielégítését is biztosítani kell. 

Bár az energiaigények 25 %-át megújuló energiahordozó hasznosításával kell kielégíteni, figyelembe kell venni 
a javasolt napenergia, mint megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőségének időjárás függőségét. Így a 
hagyományos vezetékes energiahordozókkal ki kell tudni elégíteni a csúcs energiaigényeket, a megújuló 
energiahordozó hasznosításával viszont a hagyományos vezetékes energiahordozók éves fogyasztása 
csökkenthető.  

3.5.2.1. Vízellátás, szenny- és csapadékvízelvezetés 

Ivóvízellátás 

A vizsgált terület környezetében a vízellátó hálózat nem épült ki. A telkektől északra, már Sóskút területén, a 
Dongwha Electrolyte Hungary Kft. építkezése számára egy NÁ 110-es KPE vezeték épült ki.  A vezeték kiterhelt, 
a nyomásproblémái miatt azt tovább építeni az ÉTV Kft. nyilatkozata szerint nem lehet.  

A vizsgált terület tágabb környezetében a Sóskút Ipari Park területén üzemel vízellátó hálózat, a terület főútján 
NÁ 200-as mérettel. Annak betápláló vezetékének szintén szűk keresztmetszete miatt a nyári nagy 
vízfogyasztású időszakokban szintén vízellátási problémák jelennek meg, itt is kialakulnak vízhiányos területek.  

Ezeknek a vezetékeknek a tervezési területig való tovább építéséhez az üzemeltető ÉTV Kft. az előzetes 
nyilatkozata szerint nem járul hozzá a hálózati rendszer betáplálásának háttérfejlesztése megvalósítása előtt.  A 
betáplálás fejlesztésére Tárnokon a Szőlőhegyi út, Sóskúti út keresztezésénél a meglévő nyomásfokozó gépház 
mellett egy 2x200 m3-es térszíni tározó építése, a gépház felújítása, onnan egy új hálózatot betápláló NÁ 200-
as vezeték építésére van szükség.  

A területre belépő vezetékre a telekhatáron belül 1 m-re vízóraaknában elhelyezett vízórát kell felszerelni és 
ennek mérési adatai alapján kell a vízdíjat fizetni.  

A területen belül az egyes fogyasztási helyekig a telken belüli hálózatot kell kiépíteni.  

Tüzivíz ellátás 

A tovább tervezés során a pontos tüzivíz igény ismeretében lehet annak ellátási módját megtervezni. A 
közhálózatról vételezhető mennyiséget meghaladó tüzivíz igény kielégítésére a védendő létesítmények mellett 
tüzivíz tárolót kell létesíteni. Ez a tovább tervezés feladata. 

Locsolóvíz ellátás 

A tervezett új hasznosítás funkciója, az egyes telkeken kialakítandó zöldfelület és a burkolt felületek fokozottabb 
tisztán tartása jelentősebb locsolóvíz igényű.  
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A terület fenntarthatósága meghatározó szempont, így vízellátásnál a nem ivóvíz minőségű vizet nem szabad a 
közhálózatról vételezni, arra helyi vízbeszerzés kiépítése javasolt, az ahhoz szükséges engedélyek beszerzésével 
és az abban előírtak betartásával. 

Szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés 

A vizsgált terület tervezett új beépítésének tovább tervezése során, a már ténylegesen meghatározott keletkező 
szennyvízmennyiségek ismeretében kell a szolgáltatót megkeresni. Az előzetesen prognosztizált várható 45 
m3/nap keletkező szennyvíz mennyiséget a szolgáltató az érdi szennyvíztisztító telep meglévő szabad tisztító 
kapacitása fogadni tudja.  

A kedvező topográfiai viszonyok alapján a területen belül a szennyvízcsatorna hálózatot gravitációs 
csatornahálózattal lehet kiépíteni. A terület déli részén lévő mélyponton szennyvízátemelő berendezést kell 
építeni, ebből a szennyvizeket szennyvíz nyomóvezetéken kell az M7 autópálya déli oldalán lévő meglévő 
szennyvízcsatornába juttatni.  

Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

A vizsgált terület tervezett új beépítésével jelentősen megnövekedő burkoltsága miatt – figyelembe véve a 
terület jelenlegi beépítetlenségét – jelentősen megnő az elvezetendő csapadékvíz mennyisége. A vizsgált 
területre eső csapadékvizeket dél-nyugati irányba a Zámori-patak fogadja, így a telken belüli csapadékvíz 
elvezető rendszer kiépítését is abba az irányba kell kialakítani. A telken belül az elvezető rendszert zárt 
csapadékcsatornákkal javasoljuk kiépíteni.  

A vízelvezetés további útján a vízelvezető hálózati rendszert, a felszíni vízfolyásokat túlterhelni nem szabad, 
ezért a csapadékvizek szükséges helyi vízvisszatartását is ki kell építeni. A terület mélypontján, a Zámori-patakba 
való bevezetés előtt egy, vagy több záportározót kell kialakítani és ezekből a vizet késleltetve és csökkentett 
kifolyással szabad kivezetni. A helyi záportározók méretezésének alapja, hogy fékezetten is csak annyi vezethető 
ki a zápor levonulása után a helyi záportározókból, amennyi a telek beépítése előtt is elfolyt a területről.  

A parkoló felületeknél a csapadékvíz elvezető rendszerbe való bevezetés előtt szénhidrogén származék 
eltávolító berendezéseket kell beépíteni.  

3.5.2.2. Energiaellátás 

A vizsgált új beépítésre tervezett terület energiaellátására jelenleg a vezetékes energiahordozók közül a 
villamosenergia és a földgáz áll rendelkezésre. A vezetékes energiahordozók rendelkezésre állása a területen a 
korszerű termikus ellátást biztosítja.  

A villamosenergiát – mint vezetékes energiahordozót – elsődlegesen világításra és erőátviteli célú, vagy 
technológiai célú energiaigények kielégítésére használják. A termikus célú energiaellátásra – a közhálózat 
jelenlegi kiépítettségét figyelembe véve – a földgáz hasznosítható.  

Úgy a villamosenergia ellátás, mint a termikus célú energiaellátás fenntartási költségeit jelentősen csökkenheti 
a megújuló energiahordozók kiegészítő hasznosítása. Erre elsődlegesen a nap energiája hasznosítható és a 
hasznosítás megoldására előírások is kötelezik az ingatlantulajdonosokat.  

A terület termikus energiaellátásában a földgáz mellett a megújuló energiahordozó hasznosításának a 
lehetősége is biztosított, amelynek kiépítését kiemelten indokolja, hogy a nyári hűtési igény meghaladja a téli 
fűtési energia igényt, és a hűtési energiaigény kielégítésére a villamosenergia hasznosítása a kedvezőbb, 
különösen megújuló energiahordozó hasznosításával kiegészítve. A tovább tervezés során a beruházó döntheti 
majd el az energiaellátási struktúráját, hogy a termikus energiaellátását földgázra alapozza megújuló 
energiahordozóval kiegészítve, vagy villamosenergiára alapozva, azt megújuló energiahordozóval kiegészítve 
oldja meg. Az OTÉK lehetőséget ad arra, hogy ha a termikus energiaellátást villamosenergia és megújuló 
energiahordozó hasznosításával oldják meg, azzal is kielégíthető a „teljes közműellátás” követelménye, ezért a 
földgázellátás kiépítése akár feleslegessé is válhat.  

Villamosenergia ellátás 

A vizsgált terület várható új beépítése – a tovább tervezés során ténylegesen meghatározott – villamosenergia 
igényének ismeretében kell a szolgáltatót megkeresni. A szolgáltató a tényleges igénybejelentésre nyilatkozik 
az ellátás lehetőségéről.  
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A ténylegesen jelentkező villamosenergia igények kielégítésére a közüzemű villamosenergia hálózati rendszert 
üzemeltető szolgáltatóval szolgáltatási megállapodást kell kötni, amelyben a szolgáltatás műszaki-gazdasági 
feltételeit a szolgáltató rögzítheti. A vele kötendő megállapodásban rögzítettek teljesítését követően a 
szolgáltató biztosítani tudja a kiépített hálózati rendszerén keresztül az ellátást. Amennyiben az igények a 
hálózatban rendelkezésre álló szabad kapacitást meghaladják, a szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltatónak 
saját beruházással és saját költségviseléssel kell megoldania. 

Az előzetesen prognosztizált 2200 kW igény kielégítéséről a szolgáltató a tényleges igény alapján, az 
igénybejelentést követően fog dönteni.  

Meg kell említeni, hogy ha a tervezett új beruházás termikus energiaellátásában, a fűtés-hűtés megoldásában 
is a beruházó nagyobb szerepet igényel a villamosenergia-ellátástól, akkor annak megfelelően kell az ellátó 
hálózatot kiépíteni. Erről a tovább tervezés során lehet dönteni.  

Új hálózatfektetés, új bekötés csak földalatti kivitelezéssel valósítható meg. 

A hálózatépítésnél figyelembe kell venni az energiahatékonyság javítását szolgáló fotovoltaikus energiatermelés 
igényét is. A fotovoltaikus energiatermelés időjárás-függő, a fogyasztás-termelés kiegyenlítését az ad-vesz 
rendszer alkalmazása tudja biztosítani, ezért a villamosenergia hálózatát arra is alkalmassá kell tenni.  

A terület feltárását szolgáló új utcanyitásokban a térvilágítást is ki kell építeni az útépítés kapcsolt 
beruházásaként. Az új közvilágítási táphálózatot földalatti kivitelezéssel kell építeni, amely az önálló 
lámpatestek villamosenergia ellátását biztosítja. 

Földgázellátás 

A megvalósítandó új beruházás tovább tervezése során a már eldöntött energiaellátási struktúrában, ha a 
földgáz igénybevétele mellett döntött a beruházó, ennek megfelelően már a ténylegesen meghatározott 
földgázigény ismeretében kell a szolgáltatót megkeresni, és arra szolgáltatói megállapodást kötni.  

A vizsgálatok alapján a vizsgált terület térségében a földgázellátás lehetősége rendelkezésre áll. A tervezett új 
beruházás termikus energiaigényét, ha kizárólag földgáz hasznosításával terveznék megoldani, akkor a 
területtől keletre, a Bólyai út nyomvonalon haladó DN 200-as KPE középnyomású vezetékről való leágazás 
kiépítésével biztosítható. A feltáró úthálózaton ki kell építeni a középnyomású elosztóhálózatot, és mivel az 
elosztás középnyomáson történik, számolni kell helyi nyomásszabályozó elhelyezési igényével.  

3.5.2.3. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 
lehetőségei 

A megújuló energiaforrások hasznosítása nélkül energiagazdálkodási és környezetvédelmi igények nem 
elégíthetők ki. Tárnok területén a megújuló energiahordozók közül a leghatékonyabb hasznosításra a 
napenergia alkalmas. Tárnok térségében a 1800-1900 körüli napos órák hasznosítási lehetőségének 
igénybevétele segíti a racionális energiagazdálkodás megvalósítását. Új hasznosítású telken a napenergia aktív 
és passzív hasznosítási lehetősége is biztosított.  

A passzív eszközökön (épület benapozása, árnyékolása, tudatos növénytelepítés stb.) túlmenően Tárnok 
természeti adottságai lehetővé teszik a gazdaságos napenergia hasznosítását, amelynek segítségével az épületek 
fenntartási költségei csökkenthetők a már működő ad-vesz rendszer alkalmazásával, amely lehetővé teszi a 
többletként megtermelt villamosenergia közhálózatra történő betáplálását, illetve igény esetén a vételezést 
ugyanarról a rendszerről. A napenergia időjárás-függősége miatt ugyan csak kiegészítő energiaforrásként 
hasznosítható, de jelentős hagyományos energia megtakarítás érhető el vele. Aktív hasznosítására a naperőmű 
panelek alkalmazhatók. Az aktív hasznosítást szolgáló naperőmű panelek az épület tetőszerkezetére 
helyezhetők el. Az épület terhelhetőségének vizsgálatánál ezt az igényt is figyelembe kell venni.  

A termikus energiaigények villamosenergia és megújuló energiahordozó hasznosításával történő kielégítésénél 
figyelembe kell venni, hogy ma már a fűtés-hűtés célú energiaellátási igényből a hűtési célú energiaigény 
nagyobb a termikus igénynél. A kereskedelemben elérhető hűtőberendezések jellemzően villamosenergiával 
működnek, ezért az ellátást kedvezőbben a villamosenergia hasznosításával lehet megoldani, amelynek 
gazdaságosságát a megújuló energiahordozó hasznosítása biztosítja.  

Egyéb megújuló energiahordozók (szél-, földenergia) hasznosítása jelenleg még gazdaságtalan, a beruházási 
költségek megtérülése rendkívül lassú. 
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3.5.2.4. Elektronikus hírközlés 

Vezetékes elektronikus hírközlés 

Az elektronikus hírközlés alanyi szolgáltatás, így a vezetékes távközlési és műsorelosztási igény egyéni szerződés 
alapján, a szolgáltató beruházásával oldható meg. A hálózatfejlesztés csak földalatti elhelyezéssel javasolható.  

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

Vezeték nélküli ellátásra kiépített és tágabb térségben elhelyezett antennák a megfelelő vételi lehetőséget 
biztosítani tudják. Új vezeték nélküli létesítmény elhelyezési igényének felmerülése esetén a telepítés 
lehetőségét a település Településképi rendelete szabályozza. 
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4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
Az „A” jelű módosítással érintett területen, a Tárnok, külterület 0200/4-es, 0202-es és 0203-as hrsz.-ú 
földrészletek területén megvalósításra kerülő új ipari gazdasági területeken a környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelő technológiájú építés és a gazdasági jellegű használat a talaj és a felszíni-, felszín alatti vizek minőségére, 
valamint a földtani közegre és ásványvagyonra gyakorolt hatása elhanyagolható. A terület szomszédságában 
kiépíthető közműhálózatokra történő rácsatlakozás révén, teljes közmű ellátással biztosítható a talaj-, a felszíni 
és felszín alatti vizek védelme.  

A jelen tervben javasolt módosítások nem jelentenek majd érdemben változást a hatályban lévő 
településrendezési eszközökben szereplő területfelhasználáshoz képest a környezetterhelés szempontjából, 
mivel a terv az új beépítésre szánt területhez hasonló méretű, a lakóterületekhez közelebbi fekvésű ipari 
gazdasági terület visszaminősítésével számol. Ezért – az érvényben lévő Helyi Építési Szabályzat zöldfelület-
kialakítási előírásain és a tervezett védőerdő telepítésen túlmenően – nincs szükség különleges környezetvédelmi 
létesítmények, illetve intézkedések bevezetésére. 

A 0200/4-es, 0202-es és 0203-as hrsz.-ú ingatlanokon megvalósításra kerülő logisztikai és termelő jellegű 
gazdasági épületek Tárnok lakosságszámát nem növelik meg. A tervezett gazdasági célú épületek környezeti 
szempontból természetesen kedvezőtlen irányú változást eredményeznek, hiszen egy jelenleg beépítetlen 
terület beépítésével valósulnak meg. A módosítással érintett terület a mai állapotában egy szántóföldi művelésre 
használt földterület. Ez a térség azonban egy autópálya és a kiépítés alatt álló Sóskúti Ipari Park közé ékelődő 
mezőgazdasági terület, tehát az építés nem jár kialakult zöldfelület megszüntetésével. 

Környezeti szempontból nagyon szerencsés az új ipari gazdasági terület településen belüli elhelyezkedése, hiszen 
a kialakult lakóterületek e térségtől jóval távolabb helyezkednek el, így zavartalanságuk biztosított.  

A „B”, „C” és „D” jelű területek általános mezőgazdasági területté történő vissza minősítése a levegő 
minőségében, a talaj minőségére, a víz és szélerózió vonatkozásában, a hulladékgazdálkodás helyzetében a 
jelenlegi állapothoz képest nem okoznak változást. 

4.1. Forgalomnövekedésből származó hatások 

Számolni kell azonban a tervezési területen megvalósításra kerülő gazdasági funkciókból adódó, megnövekedő 
gépjármű forgalomra, amely a nap minden szakában megjelenhet.  

A terület Tárnok és a környező települések egyik fontos és a hulladékszállító járművek miatt nagy forgalmú útja 
mellett terül el. A délkeleti határon húzódó M7 autópályának nincs közvetlen kapcsolata a fejlesztési területtel, 
kizárólag az északnyugati határát képező, a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Telephez vezető mellékút 
biztosítja a kialakításra kerülő gazdasági terület megközelíthetőségét. A terület feltárását biztosító út a négy 
számjegyű országos közúthoz való csatlakozásnál egy körforgalmi csomóponttal kapcsolódik. Mivel a terület 
feltárása északnyugati irányból, a hulladékkezelő telep megközelítő útja felől történik, így Tárnok, Sóskút és 
Pusztazámor meglévő lakóterületeinek érintése nélkül lehet a fejlesztési terület forgalmát elvezetni.  

A tárgyi területen tervezett létesítmények várható forgalma a hulladékkezelő telephez vezető úton ma 
megfigyelhető gépkocsi-forgalom mellett várhatóan nem lesz elviselhetetlen az M7 túloldalán, a tárgyi területtől 
távol található lakóterület népessége számára, hiszen a kialakításra kerülő telephelyek megközelítése a 
lakóterület zavarása nélkül biztosítható.  

A gazdasági terület forgalma elsősorban az M7 Tárnoki csomópontja felől várható, a Tárnok belterülete felől 
érkező forgalom nagysága minimális, így a belterületi utak forgalma előre láthatóan nem nő meg számottevő 
mértékben. A terület északnyugati határán húzódó mellékút mellett a már meglévő, és a tervezett létesítmények 
kiszolgálását biztosító forgalom kedvezőtlen hatásai ellen 30 méter széles új védőerdősáv került kialakításra. 

Az új gazdasági területen a dolgozói forgalom elsősorban a reggeli és délutáni órákban várható. Ez azonban nem 
jelent elviselhetetlen mértéket, mivel az autópálya-csomópont környékén a terhelés már megszokottá vált és a 
tervezett gazdasági terület vállalkozásai nem okoznak majd jelentős forgalomnövekedést a településen.  

A településre ma még az ingázás erősen jellemző, a munkavállalók jelentős hányada más településekre, 
elsősorban a közeli fővárosba jár dolgozni, ami jelentős forgalmat indukál az M7 autópálya és a többi települési 
főút irányába, ezért az autópálya-csomópont tárgyi terület közelében vezető ágain és a megközelítő utakon is 
nagy személy- és teherforgalom halad át.  
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A megvalósításra kerülő ipari gazdasági területen a kialakításra kerülő telephelyek dolgozói várhatóan elsősorban 
gépkocsival fogják megközelíteni a munkahelyüket. Tárnok lakóterületei felől, illetve a környező településekről 
gépkocsival közlekedők is északnyugati irányból, a pusztazámori bekötőútról érik el a gazdasági területet, a 
tömegközlekedést igénybe vevők pedig az Érd és Pusztazámor között közlekedő (javaslatunk szerint távlatban a 
Pusztazámor - Sóskút - Érd relációjú) VOLÁNBUSZ járatok buszmegállóitól gyalogosan tudják elérni a 
megvalósítani tervezett létesítményeket.  

A „B”, „C” és „D” jelű területek mezőgazdasági művelés alatt maradnak, a korábban tervezett lakóterületi, illetve 
gazdasági jellegű fejlesztések nem valósulnak meg, így forgalomnövekedéssel e területek vonatkozásában nem 
kell számolni. 

4.2. A földtani közeg és a termőföld védelme 

A tervezési területen nem található sem bányatelek, sem ásványi nyersanyag szempontjából megkutatott terület. 
A tárgyi térség területén – tudomásunk szerint – nem található szennyezett talajú, kármentesítésre szoruló 
terület sem. 

Tárnokon általában nagyon jó minőségű termőföldek találhatók, és ezek elsősorban a település közigazgatási 
területének a nyugati részén figyelhetők meg. A Trtv. övezeti tervlapjai szerint a tárgyi térség érintett a kiváló, és 
a jó termőhelyi adottságú szántóterületek övezetével. 

Az új gazdasági terület megvalósítása a már meglévő szomszédos ipari gazdasági területek kvázi bővítéseként 
mezőgazdasági területeken, a termőföld más célú hasznosításával történik. A terület földhivatali nyilvántartás 
szerinti besorolása 5-ös minőségi osztályú szántó, de a gazdasági területbe sorolni kívánt mezőgazdasági 
területek legnagyobb része települési viszonylatban átlagosnál gyengébb minőségű termőföldterület. Tekintettel 
az érintett termőföld átlagosnál gyengébb minőségére, amelyek mezőgazdasági hasznosításra kevéssé 
alkalmasak, valamint a területek közvetlen egyéb iparterületekhez kapcsolódó elhelyezkedésére, a Pest Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Osztálya az előzetes egyeztetés szerint az új beépítésre szánt terület kijelölése, az 
övezeti átsorolás ellen kifogást nem emelt. 

A tervezett beruházáshoz, a ma még külterületi besorolású földrészletek belterületbe vonásához a földvédelmi 
hatóság hozzájárulása szükséges. A beépítés, az új területhasználat érdekében a termőföldet a földvédelmi 
járulék megfizetése mellett, a talajvédelmi hatóság által elfogadott talajvédelmi terv alapján a termelés alól ki 
kell vonni. A termőföld kivonása a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.§ (4) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel történhet.  

A termőföld védelme érdekében a fejlesztéssel érintett területen a kialakuló ingatlanok beépítése során a felső 
humuszos talajréteget le kell termelni, és az építkezések során elkülönítetten tárolni, majd az építés befejezése 
után felhasználni a tereprendezéshez. A tereprendezéshez, feltöltésekhez csak a talajvédelmi hatóság által 
engedélyezett szennyeződésmentes anyag hasznosítható. 

A „B”, „C” és „D” jelű területek mezőgazdasági művelésben maradnak, és a területcserére vonatkozó hatósági 
eljárás előírásainak megfelelően e három terület nagysága összességében ugyanannyi, mint az „A” jelű 
módosítással érintett új beépítésre szánt terület. Így a termőföld mennyisége Tárnok közigazgatási területén nem 
csökken a javasolt módosítások révén. 

A földtani veszélyforrásra és az ásványvagyonra, a vízre (árvíz és belvíz, felszíni és felszín alatti vizek mennyisége 
és minősége) és az élettelen természeti értékekre (földtani feltárásokra, barlangokra, felszínformákra, 
forrásokra, víznyelőkre) a javasolt módosítások nincsenek káros hatással.  

A tervezett módosítások az erdőre, az erdők rendeltetésére, természetességére sincsenek károsító hatással, 
mivel mind a négy területen meglévő erdősávok megmaradnak. 

A tárgyi területek nem képezik részét az Országos Szőlő, illetve Gyümölcs Termőhelyi Kataszternek. 

4.3. Felszíni- és felszín alatti vizek védelme 

Tárnok a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny 
felszín alatti vízminőség-védelmi területen levő település, illetve a közigazgatási terület egyes részei kiemelten 
érzékeny kategóriába tartoznak. Tárgyi ingatlanok területét a kiemelten érzékeny nyílt karszt-területek nem 
érintik. 
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Az „A” jelű tervezési terület felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny, ezért az ingatlanokon tervezett 
épületek csatornahálózatra való rácsatlakozása elengedhetetlen követelmény. 

Vízügyi szempontból a közcsatorna kiépítésén túl az elválasztott rendszerű és vízvisszatartó hatású csapadékvíz-
kezelési megoldások kialakítása kiemelt feladatnak tekinthető.  

Fontos továbbá a felszíni vizeket érő közvetlen terhelések csökkentése is, mely elsősorban a diffúz jellegű, 
mezőgazdasági használatból eredő szennyezések mérséklésével érhető el. Pontszerű terhelés nincs a tervezési 
területen. 

A „B”, „C” és „D” jelű területek mezőgazdasági művelésben maradnak, így a felszíni- és felszín alatti vizek 
vonatkozásában e területeken változás nem következik be. Fontos azonban az a tény, hogy e területeken nem 
valósulnak meg a korábban tervezett lakó- és gazdasági területek, így a vizek védelme biztosított.  

4.4. Levegőtisztaság-védelem 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet szerint Tárnok a 
„Budapest és környéke” légszennyezettségi zónába tartozik. A települést a fővárosi agglomeráció környezeti 
minőségének vizsgálata során a közepes légszennyezettségű települések közé sorolták. 

Tárnok levegőminőségét szinte kizárólag a közlekedési eredetű levegőszennyezés határozza meg. A 
közlekedésből eredő levegőszennyezettség csak a főbb útvonalak mellett okozhat problémát, nagyobb, 
összefüggő lakóterületet érintő határérték feletti szennyezés nem jellemző. Az elmúlt években megfigyelhető 
népességszám növekedés és a környező települések gazdasági, elsősorban a logisztikai tevékenység egyre 
erőteljesebb megjelenése a közlekedésből származó légszennyezésre azonban kedvezőtlen hatást gyakoroltak. 

A fűtésből származó levegőszennyezés fajlagosan alacsony, és időszakos, mivel a településen a gázhálózat 
kiépítettsége teljeskörű. A belterülethez közel elhelyezkedő, és az abba beékelődött, attól sok esetben nem 
szeparált nagytáblás szántóföldek jelentős porszennyező források, csak úgy, mint a belterületi burkolatlan utak. 

A nagyközség meglévő gazdasági területeinek, és a jelen tervezés következtében kijelölésre kerülő új gazdasági 
területnek a településszerkezeti elhelyezkedése a levegőtisztaság-védelem tekintetében kedvező, mivel e 
területek a meglévő és tervezett lakó- és vegyes területektől távol helyezkednek el. Tárnok közigazgatási 
területén jelentős légszennyező üzem, létesítmény nem található.  

A „B”, „C” és „D” jelű területek mezőgazdasági művelésben maradnak, így a levegőtisztaság-védelem 
vonatkozásában e területeken változás nem következik be. 

Tárnok közigazgatási területén levegőtisztaság-védelmi szempontból védelmi övezet nem került kijelölésre. 

4.5. Zaj- és rezgés elleni védelem 

Tárnok közigazgatási területén környezeti zaj a közlekedésből származik, elsősorban az M7-es autópálya és a 7. 
sz. főközlekedési út, valamint a vasút mentén.  

A tárgyi területtel határos területek az ipari és a mezőgazdasági területek közé soroltak a hatályos 
Településszerkezeti terv (és a szomszédos Sóskút településrendezési eszközei) szerint, így jelentős zajterheléssel 
e térségben nem kell számolni.  A határértékeket a vonatkozó jogszabály (a zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) határozza meg, amit a tervezett 
beruházásnál figyelembe kell venni. 

Mivel a tárgyi terület egyéb ipari gazdasági területi besorolásba kerül, az itt folytatható tevékenységek a ma 
elvárt korszerű technológiából és a terület településszerkezeti elhelyezkedéséből következően várhatóan nem 
okoznak majd környezeti zajtól védendő területeken határérték feletti zajterhelést. A zajvédelmet biztosítja a 
tárgyi terület távolsága a védendő területfelhasználási egységektől, az autópálya és a mellette húzódó erdősáv 
elválasztó hatása, valamint a gazdasági besorolású ingatlanok és a pusztazámori bekötőút közötti sávban előírt 
közel 30 méter széles védőerdősáv kialakítási kötelezettsége. 

A „B”, „C” és „D” jelű területek mezőgazdasági művelésben maradnak, így a zaj- és rezgés vonatkozásában e 
területeken változás nem következik be. 
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4.6. Hulladékkezelés 

Tárnok teljes közigazgatási területén megoldott a kommunális szilárd hulladék szervezett gyűjtése és elszállítása 
és a szelektív gyűjtés rendszere is kiépült. A gazdasági területeken üzemelő vállalkozások tevékenysége során 
keletkező hulladékok elszállításáról és ártalmatlanításáról a jogszabályok szerint kell gondoskodni.  

A térségben tervezett gazdasági területen esetlegesen veszélyes hulladékot eredményező vagy veszélyes 
hulladékkal kapcsolatos tevékenységnél törekedni kell a hulladék képződésének és veszélyességének 
megelőzésére és csökkentésére, illetve minél nagyobb arányú hasznosítására. A veszélyes hulladék elkülönített 
és biztonságos gyűjtéséről, tárolásáról és elszállításáról nyomon követhetően, ellenőrizhetően, és a környezet 
szennyezését, illetve az egészség károsítását elkerülve, a hatályos jogszabályok figyelembevételével gondoskodni 
kell. 

A folyékony hulladék kezelése Érd város szennyvíztisztító telepén történik. 

4.7. Zöldfelületek, klímavédelem  

Amennyiben az „A” jelű módosítással érintett területen a tervezett beruházás megvalósul, a gazdasági 
rendeltetésű ingatlanokon felépülő új épületek és az azok kiszolgálásához szükséges út- és parkolóterületek 
alapterületén túlmenően az ingatlanokból megmaradó beépítetlen területeket rendezett zöldfelületekként kell 
kialakítani. A gazdasági területeken törekedni kell arra, hogy a fennmaradó szabad területeken viszonylag nagy, 
egységes zöldfelületek jöjjenek létre. Az ingatlanokon kialakításra kerülő zöldfelületeket elsősorban 
háromszintes növényzettel, ahol lehetséges, széles intenzív zöldsávokkal, egyéb részeken ligetes fásítással, 
bokros, füves területek, virágágyások, akár kisebb vízfelületek kialakításával kell esztétikussá és értékessé tenni, 
annak érdekében, hogy kedvező környezetet és látványt nyújtsanak az arra járók és a területhasználók, valamint 
barátságos munkakörülményeket biztosítsanak az ott dolgozók számára.  

A hatályos Településszerkezeti és Szabályozási tervben kijelölt, a tárgyi ingatlanok hosszában, az M7 autópálya 
mentén megtartandó facsoportokkal tarkított védőerdősáv, valamint a Pusztazámori bekötőút mentén tervezett 
védőerdő és a kialakuló ingatlanokon belül megvalósításra kerülő intenzív zöldfelületek esztétikus keretet 
biztosíthatnak a beépítésre kerülő iparterületnek mind a szomszédos főutak, mind a környező területek irányába.  

A ma hatályban lévő környezetvédelmi előírások szigora, valamint az ingatlanok elő-, oldal- és hátsókertjében 
kialakítandó 10-15 méteres zöldsáv pedig garanciát ad arra, hogy az M7 autópálya mentén tervezett egyéb ipari 
gazdasági területen megjelenő létesítmények környezeti szempontból ne terheljék Tárnok és a szomszédos 
települések lakosságát.  

Az épületek megvalósítása során törekedni kell a fenntarthatóságra, a környezetalakítás területén pedig 
figyelemmel kell lenni a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaira. Ezt szolgálja a tervezett zöldfelületek jelentős 
zöldfelületi borítottsága, és a kialakításra kerülő új feltáró utak, parkoló-területek elengedhetetlen fásítása. Az 
épületek tervezése során célszerűen szem előtt kell tartani a megújuló energiák alkalmazását. 

A „B”, „C” és „D” jelű területek mezőgazdasági művelésben maradnak, így a zöldfelületek és a klímavédelem 
vonatkozásában e területeken változás nem következik be. 
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5. MAGASABB SZINTŰ TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS 
A főváros vonzáskörzetében fekvő településeken a tervezett fejlesztések, beruházások lehetőségét alapvetően a 
hatályban lévő magasabb szintű tervek határozzák meg. Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének 100/2014. (VII.4.) számú Önkormányzati 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 

33. ábra: Részlet a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének szerkezeti tervéből 

 

 

Az ASI Hungary Zrt. részéről merült fel az M7 autópálya és a település északi közigazgatási határa között fekvő 
tárgyi terület autópálya-csomóponthoz közeli része („A” jelű módosítással érintett terület) ipari gazdasági 
területté minősítésének az igénye. Az ASI Hungary Zrt. tulajdonát képező terület a Tárnokra 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 mezőgazdasági térség területére esik, 
ezért az új beépítésre szánt terület kijelölése csupán a Trtv. – a települési térség kiterjedésének bővítésére 
vonatkozó – 40. § (8) bekezdése szerinti területcsere végrehajtásával lehetséges. 

A Trtv. szerint a mezőgazdasági térségbe tartozó Tárnok külterület 0200/4-es, 0202-es és 0203-as hrsz.-ú 
földrészleteken (46,31 ha) tervezett beépítésre szánt gazdasági terület kijelölése a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/D. § (3) bekezdése és a területrendezési hatósági eljárásokról 
szóló 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. da) és db) pontja szerinti kivételes kijelöléshez, valamint az f) 
pontja szerinti területcseréhez szükséges térségi területfelhasználási engedély kérelem benyújtása, a 
területrendezési hatósági eljárás lefolytatása, illetve ezek eredményeként az Állami Főépítész által megadott 
térségi területfelhasználási engedély birtokában történhet.  

„A” JELŰ TERÜLET 

 

„B” JELŰ TERÜLET 

 

„C” JELŰ TERÜLET 

 

„D” JELŰ TERÜLET 
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A 0200/4-es hrsz.-ú ingatlan északi sávja a sóskúti közigazgatási határához 200 méternél közelebb terül el, így 
emiatt is szükséges volt a térségi területfelhasználási engedélykérelem benyújtása.   

A Trtv. 38. § (2) bekezdése szerint: „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.” 

A közigazgatási határtól 200 méternél közelebb csak egyéb ipari, kereskedelmi, szolgáltató vagy általános 
gazdasági terület alakítható ki (OTÉK 20. §). 

Az Önkormányzat által benyújtott kérelem alapján 2021. augusztus 6-án az Állami Főépítész a PE/AF/00234-
10/2021 számon kiadta a Térségi területfelhasználási engedélyt, majd egy elírás miatt PE/AF/00234-11/2021 
számon javító határozatot adott ki. 

A határozat alapján Tárnok nagyközség Településszerkezeti tervében beépítésre nem szánt területbe sorolt 
területek, amelyek a BATrT szerkezeti tervén mezőgazdasági térség térségi területfelhasználási kategóriába 
soroltak, átsorolásra kerülnek települési térségbe, illetve az alábbi táblázatban szereplő terület beépítésre 
szánt területté történő átsorolásához hozzájárult az Állami Főépítész. 

 

A területcsere az alábbi területekre vonatkozott: 

Mezőgazdasági térségből települési térségbe kerül átsorolásra: 

„A” jelű terület, a 0200/4-es, 0202-es és 0203-as hrsz.-ú földrészletek területe  46,31 ha 

Települési térségből mezőgazdasági térségbe kerül átsorolásra: 

„B” jelű terület, a 0105/1 – 0105/10-es és a 0104/1 – 0104/18-es hrsz.-ú,  
ún. Spanyol terület         33,29 ha 

„C” jelű terület, a Halász József utcától nyugatra fekvő 0113/3-as, 0113/20-as,  
0113/21-es és 0113/22-es hrsz.-ú földrészletek területének egy része       2,53 ha 

„D” jelű terület, a 015/6, 015/7, 015/818, 015/21, 015/47-es hrsz-ú,  
ún. Meggyes területe         10,57 ha 

Összesen          46,39 ha 

A mezőgazdasági térségből 46,31 ha a települési térségbe kerül átsorolásra, a települési térség növekménye: 
+ 46,31 ha. 

A jelen tervjavaslat „B”, „C” és „D” jelű módosításai során a települési térségből összesen 46,39 ha kerül 
mezőgazdasági térségbe átsorolásra, így a települési térség csökkenése: - 46,39 ha. 

Az engedély értelmében a 0200/4-es, 0202-es és 0203-as hrsz.-ú földrészletek a települési térségbe tartoznak. 
Mivel a Trtv. 11. § d) pontja alapján „a települési térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető;”, 
így a tervezett módosítás a törvényi előírásoknak a területfelhasználás vonatkozásában megfelel. 

A „B”, „C” és „D” jelű módosítások a területcsere révén a mezőgazdasági térségbe kerülnek átsorolásra. A Trtv. 
11. § b) pontja szerint: 

„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;” 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800139.TV#lbj15idb479
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Mivel a „B” és „D” jelű módosítással érintett terület Má jelű általános, a „C” jelű terület pedig a farmgazdasági 
mezőgazdasági területbe kerül átsorolásra, a területcsere révén létrejött mezőgazdasági térség 100%-ban 
mezőgazdasági terület lesz, így a fenti törvényi előírás betartásra kerül. 

34. A Trtv 7. sz. melléklete, a BATrT Térségi Szerkezeti Terve a kért területcserék után  

 

 

 

 

 

„A” JELŰ TERÜLET 

 

„B” JELŰ TERÜLET 

 

„C” JELŰ TERÜLET 

 

„D” JELŰ TERÜLET 
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Jelen javaslat a Településszerkezeti terv módosítását ugyan szükségessé teszi, de a fentiek miatt a BATrT szerinti 
térségi területfelhasználást már nem érinti, és a jelenleg hatályban lévő területrendezési terv Tárnok 
nagyközségre vonatkozó területi mérlege – a tervezett módosítások következtében – a területcsere miatt nem 
változik.  

Tárnok települési térség 778 32,35  
 nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 7 0,29  
 erdőgazdálkodási térség 70 2,91  
 mezőgazdasági térség 1373 57,09  

 kertes mezőgazdasági térség 152 6,32  
 sajátos területfelhasználású térség 18 0,75  
 vízgazdálkodási térség 7 0,29  

Közigazgatási terület 
összesen 

 2362 
 
 

 

A térségek összege a 
TEIR adatai szerint 

 2405 
 
100,0 
 

 

A TEIR nyilvántartása: 
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5.2. Országos és kiemelt térségi övezetek 

35. ábra: A Trtv. által meghatározott országos övezetek határai 

  

3/1. AZ ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 

MAGTERÜLETÉNEK ÉS ÖKOLÓGIAI 

FOLYOSÓJÁNAK ÖVEZETE 

 
A MAGTERÜLET ÖVEZETE AZ ÖREGHEGYI 

ERDŐTERÜLETEKET ÉRINTI, AZ ÖKOLÓGIAI 

FOLYOSÓ ÖVEZETE A BENTA-PATAK 

KÖRNYEZETÉBEN, A ZÁMORI-PATAK KESKENY 

SÁVJÁBAN ÉS AZ ÖREG-HEGYEN, AZ ERDŐS 

TERÜLETEKET ÉRINTI! 

A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZETEK – A „B” 

JELŰ TERÜLET KIVÉTELÉVEL – NEM ÉRINTIK! 

 

3/2. A KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ 

SZÁNTÓK ÖVEZETE 

 
AZ ÖVEZET A KÜLTERÜLET NYUGATI FELÉNEK 

NAGY RÉSZÉT ÉS A BELTERÜLETTŐL 

ÉSZAKNYUGATRA FEKVŐ TERÜLETEK EGY RÉSZÉT 

IS ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETEKET – AZ „A” JELŰ 

TERÜLET KIVÉTELÉVEL – AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 

 

3/3. ERDŐK ÖVEZETE 

 
AZ ÖVEZETET AZ AUTÓPÁLYA MELLETTI KESKENY 

SÁVOT ÉS A KÜLTERÜLET APRÓ FOLTJAIT ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETEKET – AZ „A” JELŰ 

TERÜLET KIVÉTELÉVEL – AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 

 

TERVEZÉSI TERÜLETEK 

TERVEZÉSI TERÜLETEK 

TERVEZÉSI TERÜLETEK 

„B” JELŰ TERÜLET 

 

„C” JELŰ TERÜLET 

 

„D” JELŰ TERÜLET 

 

„A” JELŰ TERÜLET 
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3/4. VILÁGÖRÖKSÉG ÉS VILÁGÖRÖKSÉG 

VÁROMÁNYOS TERÜLET ÖVEZETE 

(TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETI 

LEHATÁROLÁSSAL) 

 
AZ ÖVEZET A TELEPÜLÉS KÖZIGAZGATÁSI 

TERÜLETÉT NEM ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETEKET 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 TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM 

ÉRINTI! 

36. ábra: 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 NYUGATI 

FELÉNEK KISEBB FOLTJAIT RÉSZÉT ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETEKET – AZ „A” JELŰ TERÜLET 

KIVÉTELÉVEL – AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 

TERVEZÉSI TERÜLETEK 

TERVEZÉSI TERÜLETEK 

TERVEZÉSI TERÜLETEK 
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1/2. AZ ERDŐTELEPÍTÉSRE JAVASOLT TERÜLET 

ÖVEZETE 

 
AZ ÖVEZET TÁRNOK KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT 

NEM ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 

 

1/3. A TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE 

 
AZ ÖVEZET TÁRNOK KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT A 

BENTA-PATAK SÁVJÁBAN ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 

  

1/4. VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE 

 
AZ ÖVEZET TÁRNOK KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT AZ 

ÉSZAKKELETI ÉS A KELETI RÉSZEN ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 

TERVEZÉSI TERÜLETEK 

TERVEZÉSI TERÜLETEK 

TERVEZÉSI TERÜLETEK 
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1/5. NAGYVÍZI MEDER ÖVEZETE 

 
AZ ÖVEZET TÁRNOK KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT 

NEM ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 

  

1/6. A VÁSÁRHELYI TERV KERETÉBEN TERVEZETT 

SZÜKSÉGTÁROZÓK TERÜLETE 

 
AZ ÖVEZET TÁRNOK KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT 

NEM ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 

37. ábra: A BATrT által meghatározott kiemelt térségi övezetek határai 

  

2/1. AZ ÁSVÁNYI NYERSANYAGVAGYON ÖVEZETE 

 
AZ ÖVEZET TÁRNOK KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT 

NEM ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

TERVEZÉSI TERÜLETEK 

TERVEZÉSI TERÜLETEK 

TERVEZÉSI TERÜLETEK 



TÁRNOK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA  
A 0200/4-ES, 0202-ES ÉS A 0203-AS HRSZ.-Ú FÖLDRÉSZLETEK; AZ ÚN. „SPANYOL” TERÜLET, A HALÁSZ UTCÁTÓL NYUGATRA FEKVŐ ÉS AZ 

ÚN. MEGGYES TERÜLETÉN TERVEZETT LAKÓTERÜLET ÁTSOROLÁSÁRA VONATKOZÓAN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

64 

 

  

2/2. A RENDSZERESEN BELVÍZJÁRTA TERÜLET 

ÖVEZETE 

 
AZ ÖVEZET TÁRNOK KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT 

NEM ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

  

2/3. A FÖLDTANI VESZÉLYFORRÁS TERÜLET ÖVEZETE 

 
AZ ÖVEZET TÁRNOK KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT 

NEM ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 

 

Az országos övezetek közül Tárnok közigazgatási területét az alábbiak érintik: 

o országos ökológiai hálózat övezete, 
o kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete, 
o erdők övezete 
o jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete, 
o tájképvédelmi terület övezete, 
o vízminőség-védelmi terület övezete. 

A tervezési területek közül az „A” jelű területet érinti a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete. Az „A” 
jelű terület autópálya menti erdősávját érinti az erdők övezete. Az „A” jelű területet érinti a jó termőhelyi 
adottságú szántók övezete. A „B” jelű területet érinti az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezete. 

A kiemelt térségi övezetek közül a tervezéssel érintett területeket egyik övezet sem érinti. 

Az „A” jelű területet az alábbi országos övezet érinti: 
o Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 
o Erdők övezete 
o Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

A „B” jelű területet az alábbi országos és kiemelt térségi övezet érinti: 
o Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

A „C” és a „D” jelű területet egyetlen országos és kiemelt térségi övezet sem érinti. 

TERVEZÉSI TERÜLETEK 

TERVEZÉSI TERÜLETEK 
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A közigazgatási terület és a módosítással érintett területek térségi övezeti érintettsége az OTrT és a BATrT 
alapján  

 Közigazgatási 
terület 
érintettsége 

Módosítással 
érintett 
területek 
érintettsége 

az országos ökológiai hálózat magterület övezete + - 

az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezete + + (B) 

az országos ökológiai hálózat puffer terület övezete - - 

a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete + + (A) 

az erdők övezete + + (A) 

a világörökségi és világörökségi várományos terület övezete - - 

honvédelmi és katonai célú terület övezete - - 

a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete + + (A) 

erdőtelepítésre javasolt terület övezete -  

a tájképvédelmi terület övezete + - 

a vízminőség-védelmi terület övezete + - 

a nagyvízi meder övezete  - - 

a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-
elhárítási célú szükségtározók területének övezete 

- - 

ásványi nyersanyagvagyon övezete - - 

rendszeresen belvízjárta terület övezete - - 

földtani veszélyforrás terület övezete - - 

Az országos és a kiemelt térségi övezetek közül az „A” jelű módosítással érintett területet a kiváló és a jó 
termőhelyi adottságú szántók övezete érinti. 

A 0200/4-es, 0202-es és 0203-as hrsz.-ú terület érintett 
a Trtv-ben meghatározott kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezetével, amelyre a törvény alábbi előírása 
vonatkozik: 

„28. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezetében új beépítésre szánt terület - kivéve, ahol az 
Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció 
Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg - csak az 
állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása 
során kiadott területfelhasználási engedélye alapján 
jelölhető ki.” 

 

38. Részlet a hatályos Szabályozási tervből a Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetének ábrázolásával 

A tárgyi területen tehát a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetének érintettsége miatt is csak 
területrendezési hatósági eljárással lehet új beépítésre szánt területet kijelölni Térségi területfelhasználási 
engedélykérelem alapján. Mivel a területcserével párhuzamosan a kivételes kijelölésre is vonatkozó eljárás során 
az illetékes államigazgatási szervek közül egyik sem fogalmazott meg ellenvéleményt, ezért az Állami Főépítész 
kiadta a Térségi területfelhasználási engedélyt. 

A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földügyi Osztálya megállapította, hogy a területcserével a 
településen mezőgazdasági térségben szerepeltetett, átlagosnál jobb minőségű termőterületek mennyisége nem 
csökken, így a kivételes kijelölés és a csere termőföldvédelmi szempontból nem kifogásolható. Felhívta azonban 
a figyelmet arra, hogy a gazdasági területként kijelölni tervezett termőföldterület jelentős nagyságára tekintettel 
figyelembe kell venni a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (4) bekezdésében előírtakat, 
mely szerint a termőföld igénybevételét az indokolt szükségleteknek megfelelő legkisebb területre kell 
korlátozni. 
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A jó termőhelyi adottságú szántók övezetére, mint a Trtv. kiegészítő övezetére a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet 
alábbi előírása vonatkozik: 

„2. § (1) A településrendezési eszközök készítése során a mezőgazdasági terület területfelhasználási egység 
területét elsősorban - a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete mellett - a jó termőhelyi adottságú szántók 
övezetén javasolt kijelölni.” 

A területcsere három, a BATrT szerint a települési térségbe sorolt, korábban kijelölt beépítésre szánt terület nagy 
részének mezőgazdasági területté történő visszasorolásával volt megoldható, így a Tárnok közigazgatási 
területén található mezőgazdasági területek nagysága nem csökkent, és a mezőgazdasági művelés a 0200/4-
es, 0202-es és 0203-as hrsz.-ú terület helyett a későbbiekben e területeken folytatható. A területcsere során az 
összes visszaminősített terület 46,39 ha, amely nagyjából megegyezik az új beépítésre szánt terület nagyságával. 

Az „A” jelű módosítással érintett területet érinti az erdők övezete, de az övezet kizárólag a tervezési terület 
délkeleti határán, az M7 autópálya mentén húzódó erdősávot foglalja magába, amelyet a tervezett módosítás 
nem érint. A térségi övezetre a Trtv. 29. §-a vonatkozik: 

„29. §  Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési tervében legalább 95%-
ban erdőterület övezetbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt 
területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § 
(2) bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció 
Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség területein 
lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.” 

Az érintett erdősáv 100%-ban erdőterület övezetben marad, így a fenti előírás teljesül. 

A „B” jelű területet érinti az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, amelyre a Trtv. 26. §-
ának alábbi előírásai vonatkoznak: 

„26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a 
Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget 
határoz meg - csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési 
tervben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat 
ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha 

a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterület és az 
ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület csak az állami 
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során 
kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az 
ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli 
élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.” 

Mivel a „B” jelű területen a módosítás a korábban kijelölt ipari gazdasági terület mezőgazdasági területté 
történő visszasorolására irányul, a Zámori-patak mentén húzódó ökológiai folyosó védelme biztosított. 

Pest Megye Önkormányzata jóváhagyta a megye új területrendezési tervét. A megyei területrendezési terv 
legnagyobbrészt ugyan csak a budapesti agglomeráción kívüli településekre vonatkozó előírásokat fogalmaz meg, 
de a terv tartalmaz néhány olyan egyedileg meghatározott megyei övezetet is, amelyek az agglomerációs 
településekre is vonatkoznak. Ezek: 

 az innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete; 

 a logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete; 

 a turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete; 

 a klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezete (Homokhátság a szomszédos érintett megyékkel 
összehangolt tartalommal). 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800139.TV#lbj42idb479
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Tárnok nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása során már e tervet is figyelembe kell venni, mint 
magasabb rendű területrendezési tervet. Tárnok közigazgatási területét egyetlen egyedileg meghatározott 
megyei övezet sem érinti.  

5.3. Országos és térségi műszaki infrastruktúra hálózatok 

Az igazgatási területet északkelet-délnyugat irányban átszeli az M7 autópálya, az OTrT és a BATrT Szerkezeti 
tervén jelölt gyorsforgalmi út. A belterületet délről kísérő 7-es út főútként szerepel a Szerkezeti terven. Ennek 
Tárnoki szakaszával közel párhuzamosan, nyomvonalától északra fut a tervezett nagysebességű vasútvonal és a 
transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonal a nagyközség déli 
határa mentén. A település nyugati határával egybeeső megyehatár mentén egy térségi jelentőségű főutat 
ábrázol a terv, amely a korábbi elképzelések szerint M11-es (M100) gyorsforgalmi útként valósult volna meg. Ez 
nem érinti Tárnok közigazgatási területét. A belterület északkeleti szélén húzódik a meglévő térségi szerepkörű 
összekötő útként ábrázolt 8104 j. út, amely Érd és Biatorbágy településeket köti össze. A Berki út csupán 
alaptérképi elemként került feltüntetésre, ennek az útnak térségi szerepe nincs.  

Az „A” jelű módosítással érintett terület délkeleti határát az M7 autópálya képezi, amelynek Tárnok-Pusztazámori 
csomópontja a terület északkeleti határa közelében található. A csomópontba a 8104 j. út felől érkező út meglévő 
térségi szerepkörű összekötő útként szerepel a Szerkezeti terven. Ez az út az autópálya fölött áthaladva eléri a 
belterületi Halász József utcát, amelyet keresztezve tervezett térségi szerepkörű összekötő útként halad tovább 
délkeleti irányba.  

Az „A” jelű terület megközelítését biztosító, a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Telephez vezető út a 
csomópont északnyugati ágáról, a meglévő térségi szerepkörű összekötő útról egy körforgalmi csomópontból 
indul délnyugat felé. Ennek, a tárgyi terület északnyugati határát képező útnak térségi szerepe nincs. 

Az „A” jelű területet – a délkeletről határoló M7 autópályán és a terület északkeleti szélén húzódó meglévő 
térségi szerepkörű összekötő úton kívül – sem az országos, sem a kiemelt térségi műszaki infrastruktúra 
hálózatok nem érintik.  

A belterülettől délnyugatra tervezett térségi jelentőségű főút a „B” jelű terület mellett halad észak-déli irányban. 

Az új OTrT és BATrT Szerkezeti tervlapja az igazgatási terület délnyugati részén a villamosenergia-átviteli 
hálózatok elemei közül egy 220 kV-os távvezetéket ábrázol, a település nyugati határánál pedig egy 400 kV-os 
távvezeték látható. Szintén érinti a közigazgatási terület délnyugati részét a nemzetközi és hazai szénhidrogén 
szállítóvezetékek közé sorolt vezeték. 

A további módosítással érintett területeket – a „B” jelű terület nyugati részén áthúzódó meglévő nagynyomású 
gázvezetéken kívül – sem az országos, sem a kiemelt térségi műszaki infrastruktúra hálózatok nem érintik.  

Összefoglalóan megállapítható, hogy a módosító javaslatok: 

- nem ellentétesek a Trtv. illetve a BATrT elhatározásaival, célkitűzéseivel, 

- összhangban vannak az Önkormányzat településfejlesztési elhatározásaival. 

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

5.4.1. „A” jelű módosítással érintett terület 

 A települési térségre a Trtv. 11. § d) pontja vonatkozik: 

„11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a településrendezési 
tervben 

d) a települési térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető;” 

 A Trtv. 12. §-a tartalmazza az új beépítésre szánt területek kijelölésének országos előírásait, 
amelyeket a 23. fejezet 38. §-a a Budapesti Agglomeráció településeire vonatkozóan tovább szigorít. 

„12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési eszközben új 
beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: 
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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 olyan használaton kívül került 
vagy alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotban lévő terület, amely a tervezett rendeltetésnek 
megfelelne.” 

„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.” 

A területcserével a települési térségbe kerülő új ipari gazdasági terület esetében a tervezett területfelhasználás 
jól illeszkedik a település meglevő szerkezetéhez, a terület csatlakozik a meglévő települési területhez, a terület 
kijelölése a tervezett védőerdősáv miatt nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek 
összenövését, és táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi 
és árvízvédelmi szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket. A tervezett funkció ellátásához szükséges 
műszaki infrastruktúra kapacitás a területek igénybevételével párhuzamosan kiépül.  

Az új beépítésre szánt terület kijelölésére jelen javasolt módosítás során úgy kerül sor, hogy a települési 
térségben egy korábban tervezett, jelentős kiterjedésű ipari gazdasági terület visszaminősítésre kerül.  

A Trtv. 12. § (3) bekezdése előírja, hogy „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 véderdőt 
- kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott 
területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más 
területén kell kijelölni.” 

A TSZT módosítása során a 0200/4-es, 0202-es és 0203-as hrsz.-ú földrészleteken összesen 44,1 ha egyéb ipari 
gazdasági terület került volna kijelölésre, amelynek 5 %-a 2,21 ha. A számítás szerint az összesen 46,31 ha 
nagyságú fejlesztési területen 2,21 ha védőerdő terület kijelölésére került volna sor a Pusztazámori Regionális 
Hulladékkezelő Telep felé vezető út mentén 30 méter szélességben. 

A BIA számítás alapján azonban kiderült, hogy a BIA érték szinten tartásához további védőerdő kijelölése 
szükséges, ami az autópálya menti erdősáv 14 méteres védőerdősávval történő kiszélesítését teszi 
szükségessé. Így az új védőerdő terület nagysága 1,33 ha, a tervezett új gazdasági terület nagysága pedig 
lecsökken 44,10 ha helyett 42,77 ha-ra. 

A Trtv. 38. § (2) bekezdése szerint: 

„(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.” 

Mivel a 0200/4-es hrsz.-ú földrészlet északi része a sóskúti közigazgatási határához 200 méternél közelebb 
fekszik, a területcserén kívül emiatt is szükséges volt a területrendezési hatósági eljárás lefolytatása. A Trtv. 38. 
§ (3) bekezdésének betartása érdekében a 0200/4-es, 0202-es és 0203-as hrsz.-ú földrészleteken egyéb ipari 
gazdasági terület kerül kijelölésre.   

A fent idézett előíráshoz hasonlóan az építési törvény is megfogalmaz előírást, amelynek egyik célja a 
közigazgatási határtól 200 méter távolságban fekvő területek beépítetlen mivoltának megőrzése, elkerülve ezzel 
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a települések összenövését, másik célja pedig a beépített területeket egymástól elválasztó, az ökológiai hálózat 
folyamatosságát biztosító zöldhálózati rendszer helyének a biztosítása. 

„Étv 7.§ (3) c) a települések beépítésre szánt területeinek összességét – ott, ahol az fizikailag lehetséges – 
beépítésre nem szánt területekből álló gyűrűvel kell körülvenni, a települések összenövésének elkerülése 
érdekében,” 

A Tárnok és a szomszédos Sóskút közigazgatási területén kialakuló ipari gazdasági területeket a Pusztazámori 
Regionális Hulladékkezelő Telep felé vezető út, és az út mentén jelen tervben kijelölésre kerülő 30 méter széles 
védőerdősáv választja el egymástól, megakadályozva a területek összenövését. Ki kell azonban hangsúlyozni, 
hogy mindkét terület ipari jellegű, így területhasználati, környezeti konfliktus nem várható. 

 A Trtv. 13. §-a is betartandó az új beépítésre szánt területek kijelölése során: 

„13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a 
különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető beépítésre szánt területté. 

(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a különleges 
mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető beépítésre szánt területté.” 

A fenti előírások a tárgyi terület vonatkozásában betarthatók, mivel Tárnok nem borvidéki település, és az 
érintett területen nincs az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet. 

 Mivel jelen „A” jelű módosítással érintett területre vonatkozó módosító javaslat során – a területcsere 
miatt – a beépítésre szánt terület növekménye 0, így az nem haladja meg a 8. mellékletben foglalt területi 
mérleg szerinti települési térség területének 2%-át, azaz a Trtv. 40. § (1) bekezdésének előírása is teljesül. 

5.4.2. „B”, „C” és „D” jelű módosítással érintett terület 

A „B”, „C” és „D” jelű módosítással érintett terület korábban a települési térség részét képezte, de a kiadott 
Térségi területfelhasználási engedély alapján mezőgazdasági térségbe kerültek átsorolásra. Mivel e 
területeken a tervmódosító javaslat mezőgazdasági területeket jelöl ki, így a tervmódosítás megfelel a Trtv. 
11. § b) bekezdésében foglaltaknak:  

„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 Trtv. 13. §-a a „B”, „C” és „D” jelű módosítással érintett területek vonatkozásában is betartható, mivel új 
beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, és Tárnok nem borvidéki település, valamint az érintett 
területeken nincs az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet. 

A jelenleg hatályban lévő területrendezési terv Tárnok nagyközségre vonatkozó területi mérlege – a tervezett 
módosítások következtében – nem változik.  

„8. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez 
Budapesti Agglomeráció településeinek területi mérlege 

 
 A B C D  

1. Település 
Települési 
térség területe 
(ha) 

Település 
közigazgatási 
területe 
(ha) 

Települési 
térség 
területének 
aránya (%) 

 

69. Tárnok 778,03 2361,54 32,96  

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800139.TV#lbj15idb479
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6. A VÁLTOZÁSOK HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
KONCEPCIÓVAL VALÓ ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA  

Tárnok nagyközség 2021-ben fogadta el jelenleg érvényben lévő Településfejlesztési Koncepcióját a 26/2021. 
(IV.13.) számú önkormányzati határozatával.  

A településen élők társadalmi közérzetét meghatározó legfontosabb igény a komfortos lakókörnyezet, a 
megfelelő műszaki és intézményi infrastruktúra biztosítása és a helyi munkalehetőség rendelkezésre állása. 

A gazdasági területfejlesztés egyik meghatározó alapja a helyi adottságok, lehetőségek hasznosítása. Tárnok 
nagyközségnek a természeti és környezeti adottságok figyelembevételére alapozott településfejlesztési döntése, 
koncepciója, hogy a lakóterületeit ne növelje túlzott mértékben, viszont a helyi munkalehetőségek körét bővítse, 
és elsősorban a már hasonló jellegben beépült területek környezetét vegye számításba a fejlesztési területek 
kijelölése során. 

Fontos változást jelenthet az ipari gazdasági területek növelése a munkahelyteremtés vonatkozásában. A 
tervezett, kedvező közlekedési kapcsolatokkal rendelkező iparterület beépülése számos új munkahely 
létrehozásával jár, ami csökkentheti a Tárnokon még ma is igen jellemző ingázást. A helyi lakosság helyben 
történő foglalkoztatása az adózás szempontjából is pozitív hatásokkal bír.  

A Településfejlesztési Koncepció „3. Helyzetértékelés” című fejezete így ír a település problémáiról: 

„A kereskedelmi gazdasági területek fejlesztése az autópálya-csomópont környezetében lemaradt, nem élt az 
elmúlt évtized gazdasági fellendülésének lehetőségével, a közlekedési csomópont adta lehetőségekkel, az 
önkormányzat nem segítette a vállalkozások telephelyeinek kiépítését.” 

A „Település lehetőségei” című fejezet az autópálya menti területeinek hasznosításával is foglalkozik: 

„Az autópálya melletti gazdasági területek fejlesztése.” 

Ebből is látható, hogy Tárnok egyik legfontosabb célkitűzése a helyi gazdaság megerősítése, új, innovatív, 
munkahelyteremtő vállalkozások megtelepedésének elősegítése a népességmegtartó képesség növelése, a 
kedvezőbb életfeltételek megteremtése érdekében. 

A „4. JÖVŐKÉP - A fenntartható település” című fejezet az alábbiak szerint fogalmazza meg Tárnok jövőjét: 

„Tárnok akkor lesz még életképesebb, ha nő a foglalkoztatottság, lesznek foglalkoztató gazdasági társaságok, 
munkahelyet befogadni tudó épületek. A lakosság képzése, a felnőtt oktatás fejlesztése a felzárkózás eszköze. A 
gazdasági és vállalkozási ismeretek bővítésével, a kompetenciák fejlesztésével kedvező háttér alakul ki a 
társadalmi közösségi együttműködéshez.” 

Az „5. CÉLOK - A településfejlesztés célja” című fejezet az alábbiak szerint fogalmazza meg az elérendő célokat:  

„A településfejlesztés célja a lakosság életkörülményeinek javítása, a kényelmesebb, fenntarthatóbb otthonok 
megvalósítása. Olyan település elérése a cél, ahol jobb az intézményellátás, az alapfokú kereskedelem és oktatás, 
az egészségügy, a kulturális és szabadidő eltöltés lehetősége, ahol több munkahely van, kevesebbet kell ingázni, 
megfelelőek a szolgáltatások, közterületeken biztosított a társadalmi együttélés lehetősége. Ahol a lakosság 
tisztában van a település múltjával és értékeivel, és megtalálja, megvalósíthatja életcéljait. 

A településfejlesztés célja a fenntartható település társadalmának és gazdaságának fejlesztése, ahol a gazdaság 
szereplői számára megfelelő a mozgástér, ösztönzött a gazdaságfejlesztés, a munkahelyteremtés, ahol a 
gazdaság szereplői részt vehetnek a település céljainak megvalósításában, ahol a társadalmi együttműködés 
szabályai az építést, a gazdasági tevékenységet lehetővé teszik. A fejlesztés célja a településrendezési eszközök 
magasabb szintű létrehozása, mely eszközrendszer segíti a település társadalmát és gazdaságát.” 

A fenti célok elérését szolgálja a 0200/4, 0202, 0203 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosának az „A” jelű módosítással 
érintett területre vonatkozó fejlesztési elképzelése, amelynek megvalósítása érdekében készül elsősorban jelen 
tervmódosítás.  

A „B”, „C” és „D” jelű módosítással érintett területeken a jelenlegi területhasznosítás fennmarad, a három terület 

mezőgazdasági művelésben marad. A Koncepció „Településfejlesztési javaslatok” című fejezete így ír a 

mezőgazdasági termelésben rejlő lehetőségekről: 
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„8. Mezőgazdaság fejlesztése 

A Tárnoktól keletre elterülő mezőgazdasági területek kiváló termelőképességgel rendelkeznek. A talaj adottságai 
a megfelelő művelést lehetővé teszik. A termőterület gazdasági potenciál, melynek optimálisabb kihasználását 
lehet elérni a főváros, Érd és a környező települések felvevő piacára támaszkodva.” 

7. A HATÁLYBAN LÉVŐ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ 
ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

Tárnok nagyközség jelenleg hatályos Településszerkezeti terve a 100/2014. (VII.4.) számú Önkormányzati 
határozattal került elfogadásra. 

A jelen terv „A” jelű módosítással érintett területe a település külterületén található, ahol az általános 
mezőgazdasági terület átsorolásával új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre a tervezett ipari gazdasági terület 
megvalósítása érdekében, tehát jelen módosítás során az „A” jelű tervezéssel érintett terület területfelhasználási 
egysége is módosul. A „B”, „C” és „D” jelű módosítással érintett területeken a jelenlegi területhasznosítás 
fennmarad, a korábban tervezett lakó- és gazdasági területfejlesztés elmarad. E tervezett változások az 
érvényben lévő Településszerkezeti terv módosításával járnak, amely jelen terv keretében készült el.  

8. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
A Szabályozási terv Tárnok tervezett ipari gazdasági területére vonatkozó „A” jelű módosításának célja a mai kor 
igényeinek megfelelő, korszerű, gazdaságos termelő és logisztikai rendeltetésű gazdasági épületek 
megvalósításához 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 az „A” jelű módosítással érintett 
területen belül a tervezett gazdasági terület egy olyan építési övezetbe kerül besorolásba, amit a hatályos HÉSZ 
már tartalmaz.  

Jelen módosító javaslat a hatályos tervben átsorolásra javasolt beépítésre nem szánt területtel azonos nagyságú 
területeket jelöl ki, amelyek beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt területbe kerülnek visszasorolásra. 

Szintén meglévő beépítésre nem szánt mezőgazdasági övezetekbe kerülnek átsorolásra a „B”, „C” és „D” jelű 
módosítással érintett területek, amelyeken a jelenlegi területhasznosítás fennmarad. 

9. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
A jelen dokumentáció készítését megelőzően, 2017-ben részletes örökségvédelmi vizsgálat 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 Tárnok nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2014. (VI.23.) számú önkormányzati rendelet (HÉSZ) 
1. számú függeléke sorolja fel a Tárnok közigazgatási területét érintő nyilvántartott régészeti lelőhelyeket. 

A Tárnok, külterület 0200/4-es, 0202-es és 0203-as hrsz.-ú földrészleteken régészeti lelőhely nem található, a 
vizsgált területen régészeti érdekű terület nem került kijelölésre. A tervezett „A” jelű módosítással érintett 
területen sem műemlék, sem helyi védettséget élvező építmény, sem egyéb művi érték sem található.  

Az „A” jelű módosítással érintett terület semmiféle természeti védettséggel nem érintett, sem Natura 2000-es 
terület, sem az országos ökológiai hálózat egyetlen övezete, sem helyi védettségű természeti érték nincs a 
beruházással érintett ingatlanokon.  

Fentiek alapján az örökségi vagy környezeti érték sérülésének veszélye az „A” jelű módosítással érintett terület 
vonatkozásában nem áll fenn. 

A „B” jelű módosítással érintett terület északkeleti felét több, kisebb kiterjedésű nyilvántartott régészeti 
lelőhely érinti, a 66072-es, a 66078-as és a 66080-as számon nyilvántartott régészeti lelőhely.  

A „C” jelű módosítás területét nyilvántartott régészeti lelőhely nem érinti.  
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A „D” jelű módosítás területének keleti részét a 11817-es számon nyilvántartott régészeti lelőhely fedi le. 

Mivel a jelen módosítás során a területek általános mezőgazdasági területté történő vissza minősítése 
tervezett, megfelelő szabályozással a régészeti lelőhelyek védelme biztosítható. 

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. 

(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 hatályos HÉSZ 18. § (3) bekezdése kimondja, hogy a régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, 
eredeti állapotban, eredeti összefüggéseikben kell megőrizni. A HÉSZ a fentieken túl nem tartalmaz a régészeti 
védelemre vonatkozó előírásokat, mivel a beruházások kivitelezésekor előkerülő régészeti leletek esetén a 
kulturális örökség védelméről szóló 2001 évi LXIV. törvény szerint kell eljárni. 

9.3. A tervezett módosítás hatásai a régészeti örökségre 

A tervben szereplő módosítások közül az új beépítésre szánt terület kijelölésével járó „A” jelű módosítás a 
településen található számos nyilvántartott régészeti lelőhelyből egyetlen lelőhelyet sem érint, a régészeti 
lelőhelyeket érintő „B” és „D” jelű módosítás pedig a korábban tervezett beépítésre szánt területekből történő 
visszalépésre irányul. E területeken a jelenlegi területhasznosítás, a mezőgazdasági termelés fennmarad. Fentiek 
miatt a módosítási szándékok nem gyakorolnak hatást a régészeti lelőhelyek állapotára.  

9.4. Az épített környezet értékei 

A módosítással érintett területeken belül és azok közvetlen környezetében nem található nyilvántartott 
országos vagy helyi épített érték, műemlék vagy nemzeti emlékhely, illetve védelemre érdemes egyéb épített 
érték. A jelenleg beépítetlen módosításokkal érintett területek a településszerkezet szempontjából nem 
rendelkeznek értékes egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzőkkel, sajátosságokkal. Ezért a javasolt 
módosítások révén nem feltételezhető épített kulturális örökséget érintő negatív hatás. 

Tárnok 3 országosan védett műemlékéről a Települési Arculati Kézikönyv ír. A Helyi Építési Szabályzat nem 
fogalmazott meg előírásokat a műemlékek vonatkozásában.  

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

A kialakult településszerkezeten a tervezett ”A” jelű módosítás változtat, hiszen az M7 autópályától északra 
elterülő településrészen ma még nem található beépített, vagy beépítésre szánt terület. Természetesen változás 
következik be a térség területhasználatában a ma még üresen álló terület beépítése során, de a tárgyi 
módosítással párhuzamosan Tárnok több területe kerül beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt 
területbe átsorolásra. E területek területhasználatában változás nem áll be a tervezett módosítások 
következtében. 
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9.5. Összefoglaló 

Összefoglalva, a jelenleg tervezett módosítások a település tekintetében pozitív hatásokkal járnak. Egyrészt a 
kijelölésre kerülő új ipari gazdasági terület („A” jelű módosítás) a település belterületétől távolabb helyezkedik 
el, mint a visszaminősítésre javasolt, korábban kijelölt gazdasági terület („B” jelű módosítás). Másrészt a tervezett 
gazdasági területen letelepedő vállalkozások számos új munkahelyet biztosítanak majd Tárnok és a környező 
települések lakossága számára. A területen folyó tevékenységből származó bevételek pedig a nagyközség 
költségvetésében játszhatnak jelentős szerepet.  

A tervezett tárnoki iparterület közvetlen környezete a szomszédos Sóskút régen beépítésre szánt területe, a 
területen tervezett belső feltáró úthálózat a környezetben kialakult, illetve tervezett településszerkezethez 
szervesen illeszkedik. Mivel a terület a belterülettől távol helyezkedik el, és a település egyik jelentős útjáról 
közvetlenül feltárható, a tervezett beépítés megvalósítása nem jár a meglévő belterületi utcák forgalmának 
megnövekedésével. A fejlesztési területen megvalósítható korszerű telephelyek lehetővé tehetik a lakosság 
megfelelő színvonalú munkakörülményeinek biztosítását. A Tárnok egyik fontos kapujaként jellemezhető 
területen a gazdasági rendeltetésű épületeket és az épületek környezetét úgy kell kialakítani, hogy azok 
esztétikus megjelenésükkel hozzájáruljanak a település kedvező képének megőrzéséhez, javításához.  

A terület délkeleti és északnyugati részén meglévő, illetve kijelölésre került erdősávok környezeti és esztétikai 
védelmet nyújtanak a gazdasági terület tágabb környezetében található lakóterületek számára. 

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelete szól 
Tárnok nagyközség településkép-védelméről és az építészeti emlékek helyi értékvédelméről.  

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 (műemléki védettség, javasolt helyi egyedi művi érték, régészeti lelőhelyek). 

9.6. Tervezői nyilatkozat 

Jelen módosításhoz új örökségvédelmi hatástanulmány nem készült, mivel Tárnok Nagyközség Önkormányzata 
a település tekintetében tíz évnél nem régebbi hatástanulmánnyal rendelkezik, amely Tárnok nagyközség 
Települési Arculati Kézikönyvéhez és Településképi rendeletéhez készült 2017-ben. Az elkészült örökségvédelmi 
hatástanulmány továbbra is érvényes. 

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

 

Budapest, 2021. december hó 

 

 

 Oláh M. Zoltán  
 vezető településrendező tervező 

            Tervezői nyilvántartási szám:  
                                                                                  TT/1, É 01-3029  
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10. BEÉPÍTÉSI TERV 
Jelen terv az „A” jelű módosítással érintett terület, a 0200/4, 0202, 0203-as hrsz.-ú földrészletek vonatkozásában 
a korábban végrehajtott területcsere alapján készül. Beépítési terv csupán ehhez a módosításhoz került 
kidolgozásra. 

Az „A” jelű módosítással érintett terület az Önkormányzat elképzelésének megfelelően egyéb ipari gazdasági 
területbe kerül átsorolásra, amelyen belül gazdasági célú ipari építmények, raktárak, vagy kereskedelmi, 
szolgáltató létesítmények alakíthatók ki. A területen önálló lakóépület nem helyezhető el, de a gazdasági 
tevékenységi célú épületen belül telkenként egy szolgálati lakás kialakítható. 

Az összesen 46.3095 m2 nagyságú területen belül jelenleg három külön földrészlet figyelhető meg, a 0200/4-es 
hrsz.-ú ingatlan 30.4264 m2, a 0202-es 15.6320 m2, a 0203-as csupán 2511 m2 kiterjedésű. 

Jelenleg a 0202 hrsz.-ú földrészletre van konkrét érdeklődés, így arra a várható beruházó megbízásából Kókai 
József okl. építészmérnök beépítési tervjavaslatot készített. A területen egy logisztikai cég kíván megtelepedni, 
ezért a telephelyen belül kisebb alapterületű épületek, és jelentősebb kiterjedésű kamion- és gépkocsiparkolók 
létesítése tervezett. 

 

39. ábra: A 0202 hrsz.-ú földrészlet beépítési terve 
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Az alábbi táblázatokban szereplő értékek alapján az ingatlanon kevesebb, mint 15.000 m2 beépítés tervezett, ami 
kb. 9,5%-os beépítettséget eredményez. A létesítmény jellegéből adódóan a burkolt felületek nagysága jelentős, 
összesen közel 70.000 m2 kiterjedésű. Fentieken túl az ingatlanon kb. 66.000 m2 füvesített terület alakítható ki, 
amely kb. 44%-os zöldfelületi arány megvalósítását jelenti. Ezek az értékek bőven megfelelnek a javasolt Gip-5 
jelű építési övezet előírásainak, amelyben legfeljebb 50%-os beépíthetőség és legalább 25%-os zöldfelületi arány 
az előírás.   

 

 

40. ábra: A beépítési terv alapján a 0202 hrsz.-ú földrészlet tervezett beépítési paraméterei  

Az építési hely a HÉSZ 32. §-a szerint meghatározott. A kötelezően előírt elő- és az oldalkert 10,0 méter, de a 
Beépítési tervjavaslat szerint a 0202 hrsz.-ú ingatlanon a beruházó ennél jóval nagyobb elő- és oldalkertek 
megtartását tervezi. A Gip-5 jelű építési övezetben 15 m-es hátsókert megtartása szükséges, és az építési hely 
határa sehol nem lépheti át az M7-es autópálya 100 m-es védőtávolságát. A Beépítési tervjavaslat ezeket az 
előírásokat is betartja, a tervezett hátsókert nagyobb, mint 300m. 

Az ingatlan feltárása a Pusztazámori bekötőút felől tervezett, a 0205-ös hrsz.-ú földrészlet északkeleti határa 
mentén egy 16 méter széles magánút kialakításával. A 16 méteres szélesség lehetővé teszi a 7 méter 
burkolatszélességű, kétsávos feltáró út kialakítását, a szükséges közművek biztonságos, előírásoknak megfelelő 
elvezetését és egy, de akár kétoldali fasor megvalósítását is az út mentén. 

A kialakuló telephelyen belül a belső úthálózat a teljes körbejárhatóságot biztosítja, és erről a körbejáró útról 
ágaznak le a különböző rendeltetésű területrészek feltárását biztosító egyéb belső utak.  
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A 200 db. kamion elhelyezését biztosító parkolófelület a telken belül az M7 autópálya felől kerül kialakításra, a 
gyorsforgalmi úttól jelentős távolságra. Az M7 mellett húzódó védőerdősávon túlmenően így a telephely 
esztétikai takarása még további fásított zöldterülettel biztosítható, amely az ingatlan délkeleti sávjában tervezett. 

A terület nyugati részén kerül kialakításra a szükséges számú személygépjármű elhelyezését biztosító 
parkolófelület, amely 132 autó befogadására alkalmas.  

A tervezett épületek az ingatlan északi és középső sávjában kerülnek elhelyezésre, amelyek szervíznek, 
irodáknak, gumijavító műhelynek, üzemanyagtöltő állomásnak és raktáraknak biztosítanak helyet. 

 

41. ábra: Beépítési terv 

A 0202-es hrsz.-ú ingatlanra készült beépítési tervjavaslat figyelembevételével dolgoztuk ki a teljes területre 
vonatkozó Beépítési tervet. Mint az előző ábrán látható, a több, mint 46 ha nagyságú fejlesztési területen 
kedvezően több telephely is kialakítható. A tervjavaslatunkban a területen belül – a 0202-es hrsz.-ú ingatlanon 
túlmenően – további négy telephely megvalósítását ábrázoltuk. Az összes ingatlan megközelítése a Pusztazámori 
bekötőút felől lehetséges, egyrészt a korábban ismertetett, a 0205-ös hrsz.-ú földrészlet határán vezetett 
magánúton keresztül, másrészt egy további magánút megvalósítását javasoljuk a 0207/22-es hrsz.-ú 
földrészleten működő kutyakiképző telep kitaposott megközelítő útjának a helyén rácsatlakozva a Pusztazámori 
bekötőútra.  
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42. ábra: A kutyakiképző telep bekötőútja 

Ez a szintén 16 méter széles magánút a másik tervezett magánúttal párhuzamosan halad délkeleti irányba, és a 
végén a visszafordulási lehetőség biztosítása érdekében egy kis körforgalom kialakítása tervezett. Erről az útról 
tervjavaslatunk szerint három új telephely megközelítése biztosítható. A 0202-es hrsz.-ú ingatlan megközelítését 
biztosító magánútról pedig egy további tervezett telephely is megközelíthető. 

A kialakításra javasolt ingatlanokon belül különböző méretű épületeket ábrázoltunk, mert a Gip-5 jelű építési 
övezeten belül kialakítható rendeltetések eltérő épület-alapterületeket igényelnek.  

Bár a tervezési terület majdnem vízszintes, és sík, az épületek kialakítása során a terepadottságokat is figyelembe 
kell venni, és a terep lejtését úgy kell alakítani, hogy a tervezett beépítés helyén az ingatlan teljesen sík legyen. 
A telken kialakult esetleges szintkülönbségeket a telekhatárok közelében, a kötelezően kialakítandó zöldfelületek 
sávjában, illetve az elő és oldalkertekben lehet kiegyenlíteni.  

A tervezett csarnoképületek méreteit az elhelyezésre kerülő üzemek technológiáján és a szabványos szerkezeti 
méreteken túlmenően a tervezési területen meghatározott építési hely-lehatárolás határozza meg. Ezen 
túlmenően a tárgyi területen az M7 autópálya 100 méteres védőtávolságát is figyelembe kell venni, amelyen 
belül épület nem alakítható ki, de ebben a sávban szervizút, parkoló, közművezetékek és zöldfelület létesíthető. 

Az egyéb ipari gazdasági területeken a HÉSZ alapján előírt kötelező elő-, oldal és hátsókertek mérete a beépítési 
terv szerint betartható. Ezekben a sávokban, illetve az épületek és a burkolt felületek között megmaradó 
zöldfelületeken lehet kialakítani az előírt intenzív zöldsávokat, háromszintes zöldfelületeket. 

A Beépítési terven az épületeket körbejáró utak mellett tervezett tároló és rakodóhelyek, parkolóterületek 
figyelembevételével ábrázoltuk a javasolt zöldfelületeket a HÉSZ vonatkozó előírásainak figyelembevételével. A 
telkek szomszédos telkekkel érintkező telekhatára mentén legalább 5,0 m széles, és legalább kétszintű növényzet 
telepítendő, és az előkertekben is fasorok, illetve fás növényzet alakítandó ki, amely csak a bejáratok és az 
előkertben is elhelyezhető épületek (pl. porta) szélességében szakítható meg. A belső feltáró utak mentén 
kétoldali fasor telepítendő, és az 1 ha telekterület feletti ingatlanokon, elsősorban az oldalsó és hátsó 
telekhatáron legalább 10 m széles, háromszintű, őshonos, táji és természeti adottságoknak megfelelő 
növényfajokból álló zöldsáv alakítandó ki. A kizárólag egyszintű növényzettel borított felületek az előírt 
zöldfelületek legfeljebb 1/3-át boríthatják. A zöldfelületek minden megkezdett 100 m2-e után legalább egy 
környezettűrő, nagy lombkoronát növelő, legalább kétszer iskolázott, előnevelt, legalább 10/12 cm 
törzskerületű, tág tűrőképességű lombos fa telepítendő háromirányú karózással. A HÉSZ a tervezett 
parkolóterületekre is szigorú előírásokat határoz meg a zöldfelületek kialakítására vonatkozóan. 

A Beépítési terv szerint a csarnoképületek nagy része földszintes kialakítású, a technológiához szükséges, 
alapesetben 6 méteres belmagasság biztosításával.  

A csarnokokban általában az iroda és a közösségi terek részére kerül kialakításra további egy szint. Ennek 
megvalósításához a jelenleg hatályos HÉSZ-ben előírt 15,0 méteres épületmagasság elegendő. 

A telephelyek közlekedési rendszere is meghatározó az épületek kialakítása során. A teherforgalom kiszolgálása 
általában kamionokkal történik, ezért a belső úthálózatokat a kamionforgalomra kell megtervezni. A belső 
útfordulók lekerekítése legalább 12 méter sugarú kell legyen.  

Az épületek megvalósításra kerülő alapterületének, illetve a funkciónak, dolgozói létszámának megfelelő 
gépkocsi-mennyiség elhelyezése a telkeken belül, az épületeket körbejáró utak mellett kialakítandó parkoló-
területeken oldható meg.  
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Szintén az ingatlanok területén belül kell a telephelyek teljes gazdasági forgalmát elvezetni és a teherforgalomhoz 
szükséges tehergépkocsik, kamionok átmeneti tárolását biztosítani. Kamionok telken belüli, hosszabb távú 
tárolása általában nem tervezett. A dolgozói parkolók elhelyezését az épületek személybejáratai közelében lehet 
megoldani. A távlati dolgozói létszámmal, és az esetleges vendégforgalommal számolva kell a szükséges számú 
parkolóhely kialakítását biztosítani a telkeken belül.  

Mivel a kamionokkal a tolatás nehéz és veszélyes, célszerű az úthálózatot úgy megvalósítani, hogy erre lehetőleg 
ne legyen szükség. Ezért is javasolt a kamionparkolóknál nagy alapterületű burkolt felület megvalósítása, ahol a 
gépjárművek átmeneti tárolása, és a parkolás biztosítható, és ahonnan az épületek homlokzatain kialakítandó 
ipari kapukon keresztül a tehergépjárművek, kamionok szükség esetén bejuthatnak a raktárakba, 
gyártócsarnokokba. 

A tervek szerint a telephelyek a kialakítandó kapubehajtókon keresztül közelíthetők meg, illetve hagyhatók el a 
portaszolgálat felügyelete alatt.  

A létesítmények működéséhez várhatóan jelentős méretű tüzivíztárolók is kialakítandók, amely szükségessé 
teheti sprinkler-tartályok elhelyezését az épületen kívül, vagy kisebb tározó tavak létrehozását. 

A csarnoképületek hatalmas tetőfelületei alkalmasak megújuló energia-termelő berendezések fogadására, igény 
esetén itt helyezhetők el napelemek vagy napkollektorok az épületek hőellátása egy részének biztosítására. Az 
elhelyezésnél a Települési Arculati Kézikönyv javaslatai szerint elsősorban az épület attikájának takarásában, vagy 
az épület formálásába építészetileg beillesztve lehet az energia-termelő berendezéseket, egyéb technológiai 
létesítményeket elhelyezni. 

A telephelyek kialakításakor ügyelni kell arra is, hogy a gazdasági telephelyeken szabadtéren anyagot tárolni a 
közterület felől lehetőleg építménnyel (kerítés) és/vagy zöldsávval takartan lehet. Ez tárgyi területen nem jelent 
problémát, hiszen mind az autópálya mentén, mind a Pusztazámori bekötőút mentén széles védőerdősáv 
található, illetve tervezett, amely az esztétikai takarást és az esetleges zavaró környezeti hatások csökkentését 
biztosítja a környező területek irányába. A tervezett védőerdősáv nagysága 22.267 m2. 

A Beépítési terven javasolt telekhatárokkal lehatárolt ingatlanok nagysága és tervezett beépítettsége az alábbiak 
szerint alakul: 

Telek sorszáma 
Telek területe 

(m2) 
Beépített 

alapterület (m2) 
Beépítettség (%) 

Kamionparkoló/tehergépjármű 
parkoló nagysága (m2) 

1. telek 53.439 10.163 19,02 7477/1919 

2. telek 62.186 10.275 16,52 5959/959 

3. telek 113.376 27.011 23,82 15012/0 

4. telek 46.461 10.902 23,46 2660/1913 

5. telek 156.320 14.812 9,48 18.119/0 

A „B”, „C” és „D” jelű módosítással érintett területekre Beépítési tervjavaslat nem készült, hiszen azok 
mezőgazdasági művelésben maradnak, a korábban tervezett lakó-, illetve gazdasági területfejlesztés nem valósul 
meg.  
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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 

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

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

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

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

6. a közúti és vízi közlekedési hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala 
Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály, Gyorsforgalmi 
útügyi Osztály  

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

8. a települési önkormányzat jegyzője 
helyben 

9. a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

10. a vízvédelmi és vízügyi hatóság 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi  

Hatósági Osztály  

11. 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  

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

13. a földvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal 
Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földügyi Osztály 
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14. a bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és 
Bányafelügyeleti Főosztály, Bányászati Osztály  

A fentiek figyelembevételével a tervezett módosítások kapcsán nem várhatók olyan jelentős környezeti hatások, 
amelyek környezeti vizsgálat lefolytatását és külön környezeti értékelési dokumentáció elkészítését tennék 
szükségessé.  

Ennek megfelelően az Önkormányzat a …/2022. (…...) KT. határozatában kimondta, hogy a várható környezeti 
hatás jelentőségének eseti meghatározása alapján környezeti vizsgálat készítése nem szükséges. 

12. PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS DOKUMENTUMAI 

12.1. Partnerségi vélemények 

A terv véleményezése során partnerségi vélemény nem érkezett be az Önkormányzathoz. 

12.2. Lakossági fórum jegyzőkönyve 

Az Önkormányzat a partnerségi egyeztetés érdekében az alábbi közérdekű közleményt tette közzé: 

A 2022. …-én megtartott online lakossági fórumról az alábbi jegyzőkönyv született: 

12.3. A partnerségi egyeztetés lezárása 

Az Önkormányzat a …/2022. (…...) KT-határozattal lezárta a partnerségi egyeztetést. 
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13. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK - A TELEPÜLÉS-
SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

….  Kt. számú határozata 

Tárnok Nagyközség Településszerkezeti tervének módosításáról 

Tárnok Nagyközség 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) Tárnok nagyközség igazgatási területén belül „a módosítással érintett terület határa” jelöléssel 
körülhatárolt területekre vonatkozóan jóváhagyja a határozat  

1. mellékletét képező M=1:1000-es méretarányú „Módosított Településszerkezeti terv” című 
tervlapot az „A” jelű módosítással érintett területre; 

2. mellékletét képező M=1:1000-es méretarányú „Módosított Településszerkezeti terv” című 
tervlapot a „B” jelű módosítással érintett területre; 

3. mellékletét képező M=1:1000-es méretarányú „Módosított Településszerkezeti terv” című 
tervlapot a „C” jelű módosítással érintett területre; 

4. mellékletét képező M=1:1000-es méretarányú „Módosított Településszerkezeti terv” című 
tervlapot a „D” jelű módosítással érintett területre. 

2) Tudomásul veszi, hogy az „A”, „B”, „C” és „D” jelű, „a módosítással érintett terület határa” jelöléssel 
körülhatárolt területekre vonatkozóan az M/2016. jelű Módosított Településszerkezeti Terv hatályát 
veszti. 

3) Úgy dönt, hogy „A Tárnok Nagyközség Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló 100/2014. 
(VII. 4.) számú Önkormányzati Határozat melléklete – Tárnok településszerkezeti tervének leírása’ 
2013.” című dokumentum „Jelentősebb fejlesztési területek” című fejezet „Belterületbe vonásra kijelölt 
kertvárosias lakóterület fejlesztésre szánt terület” című felsorolását az 5. melléklet szerint módosítja. 

4) Úgy dönt, hogy „A Tárnok Nagyközség Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló 100/2014. 
(VII. 4.) számú Önkormányzati Határozat melléklete – Tárnok településszerkezeti tervének leírása’ 
2013.” című dokumentum „Jelentősebb fejlesztési területek” című fejezet „Belterületbe vonásra kijelölt 
fejlesztésre szánt ipari terület” című felsorolását a 6. melléklet szerint módosítja. 

5) Úgy dönt, hogy „A Tárnok Nagyközség Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló 100/2014. 
(VII. 4.) számú Önkormányzati Határozat melléklete – Tárnok településszerkezeti tervének leírása’ 
2013.” című dokumentum „Jelentősebb fejlesztési területek” című fejezet „Beépítésre szánt területből 
beépítésre nem szánt területté visszaminősített lakóterületek” és „Beépítésre szánt területből 
beépítésre nem szánt területté visszaminősített gazdasági területek” című felsorolását a 7. melléklet 
szerint módosítja. 

6) Úgy dönt, hogy „A Tárnok Nagyközség Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló 100/2014. 
(VII. 4.) számú Önkormányzati Határozat melléklete – Tárnok településszerkezeti tervének leírása’ 
2013.” című dokumentum „Területi mérleg – Beépítésre szánt területek” című táblázatát a 8. melléklet 
szerint módosítja. 

7) Úgy dönt, hogy „A Tárnok Nagyközség Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló 100/2014. 
(VII. 4.) számú Önkormányzati Határozat melléklete – Tárnok településszerkezeti tervének leírása’ 
2013.” című dokumentum „Területi mérleg – Beépítésre nem szánt területek” című táblázatát a 9. 
melléklet szerint módosítja. 
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8) Tudomásul veszi, hogy jelen területfelhasználás-változások következtében a település tovább 
„görgethető” biológiai aktivitás értéke +1,79 pont! 

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

 Hatályos terv 
szerinti  
területfelhasználás 

Terület  
(ha) 

Fajlagos  
BIA 
érték 

Összes 
BIA 
érték 

Tervezett  
területfelhasználás 

Terület  
(ha) 

Fajlagos  
BIA 
érték 

Összes 
BIA 
érték 

„A” Általános 
mezőgazdasági 
terület 

46,31 3,7 171,35 Egyéb ipari 
gazdasági terület 

42,77 0,4 17,11 

Védőerdő terület 2,21 9,0 19,89 

Védőerdő terület 1,33 9,0 11,97 

„B” Egyéb ipari 
gazdasági terület 

31,04 0,4 12,42 Általános 
mezőgazdasági 
terület 

31,04 3,7 114,85 

„C” Kertvárosias 
lakóterület 

1,81 2,7 4,89 Farmgazdasági 
mezőgazdasági 
terület  

2,53 3,7 9,36 

Közúti közlekedési 
terület 

0,72 0,6 0,43 

„D” Kertvárosias 
lakóterület 

8,03 2,7 21,68 Általános 
mezőgazdasági 
terület 

10,57 3,7 39,11 

Közúti közlekedési 
terület 

2,54 0,6 1,52 

 Jelenlegi BIA érték    212,29 
 

Tervezett BIA érték   212,29 

     Korábbi tervből 
hozott BIA érték 

  1,79 

 Jelenlegi BIA érték   212,29 Összesített BIA 
érték 

  214,08 

9) Tudomásul veszi, hogy jelen módosítás a műszaki infrastruktúra-hálózat vonatkozásában megfelel a 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénynek 
(a továbbiakban Trtv.). 

10) Tudomásul veszi, hogy jelen területfelhasználás-változás következtében a térségi területi mérleg adatai 
a lefolytatott területrendezési hatósági eljárás (területcsere) miatt nem változnak. 

- Az „A” jelű módosítás esetében a települési térségre vonatkozó, a Trtv. 11. § d) pontja, valamint az 
új beépítésre szánt területek kijelölésének országos előírások, a Trtv. 12. §-a és a Budapesti 
Agglomeráció településeire vonatkozó előírások, a Trtv. 38. §-a betartásra kerülnek. 

- Mivel az „A” jelű módosítással érintett területre vonatkozó módosító javaslat során – a területcsere 
miatt – a beépítésre szánt terület növekménye 0, így az nem haladja meg a Trtv. 8. mellékletében 
foglalt területi mérleg szerinti települési térség területének 2%-át, azaz a Trtv. 40. § (1) 
bekezdésének előírása is teljesül. 

- Szintén betarthatók a Trtv. 13. §-ának előírásai is az új beépítésre szánt területek kijelölése során, 
mivel Tárnok nem borvidéki település, és az érintett területen nincs az Országos Gyümölcs 
Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet. 

- A TSZT módosítása során a 0200/4-es, 0202-es és 0203-as hrsz.-ú földrészleteken összesen 42,83 
ha egyéb ipari gazdasági terület kerül kijelölésre, amelynek 5 %-a 2,21 ha. A biológiai aktivitás érték 
számítás szerint azonban az összesen 46,31 ha nagyságú fejlesztési területen 2,21+1,33 ha 
védőerdő terület kijelölésére kerül sor, részben a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Telep felé 
vezető út mentén 30 méter szélességben a Trtv. 12. § (3) bekezdésének betartása érdekében, 
részben az M7 autópálya mentén 14 méter szélességben a BIA érték szinten tartása érdekében.  

- A „B”, „C” és „D” jelű módosítással érintett terület korábban a települési térség részét képezte, de 
a kiadott Térségi területfelhasználási engedély alapján mezőgazdasági térségbe kerültek 
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átsorolásra. Mivel e területeken a tervmódosító javaslat mezőgazdasági területeket jelöl ki, így a 
tervmódosítás megfelel a Trtv. 11. § b) bekezdésében foglaltaknak. 

- A Trtv. 13. §-a a „B”, „C” és „D” jelű módosítással érintett területek vonatkozásában is betartható, 
mivel új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, és Tárnok nem borvidéki település, valamint 
az érintett területeken nincs az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú 
területeihez tartozó földrészlet. 

11) Tudomásul veszi, hogy  

a) az országos övezetek közül – a Trtv. és az MVM rendelet övezeti mellékletei szerint – 

- az „A” jelű területet az alábbi országos övezet érinti: 

o Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 
o Erdők övezete 
o Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

- a „B” jelű területet az alábbi országos övezet érinti: 

o Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

- a „C” és a „D” jelű területet egyetlen országos övezet sem érinti. 

- A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetére a Trtv. 28. § (1) bekezdése vonatkozik. Az „A” jelű 
módosítással érintett területen a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetének érintettsége 
miatt csak területrendezési hatósági eljárással lehet új beépítésre szánt területet kijelölni Térségi 
területfelhasználási engedélykérelem alapján. Mivel a területcserével párhuzamosan a kivételes 
kijelölésre is vonatkozó eljárás során az illetékes államigazgatási szervek közül egyik sem 
fogalmazott meg ellenvéleményt, ezért az Állami Főépítész kiadta a Térségi területfelhasználási 
engedélyt. 

- A jó termőhelyi adottságú szántók övezetére, mint a Trtv. kiegészítő övezetére a 9/2019. (VI.14.) 
MVM rendelet alábbi előírása vonatkozik. A területcsere három, a BATrT szerint a települési 
térségbe sorolt, korábban kijelölt beépítésre szánt terület nagy részének mezőgazdasági területté 
történő visszasorolásával volt megoldható, így a Tárnok közigazgatási területén található 
mezőgazdasági területek nagysága nem csökkent, és a mezőgazdasági művelés a 0200/4-es, 0202-
es és 0203-as hrsz.-ú terület helyett a későbbiekben e területeken folytatható. A területcsere során 
az összes visszaminősített terület 46,39 ha, amely nagyjából megegyezik az új beépítésre szánt 
terület nagyságával. 

- Az „A” jelű módosítással érintett területet érinti az erdők övezete, de az övezet kizárólag a tervezési 
terület délkeleti határán, az M7 autópálya mentén húzódó erdősávot foglalja magába, amelyet a 
tervezett módosítás nem érint. A térségi övezetre a Trtv. 29. §-a vonatkozik. Az érintett erdősáv 
100%-ban erdőterület övezetben marad, így a törvényi előírás teljesül. 

- A „B” jelű módosítással érintett területet érinti az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezete, amelyre a Trtv. 26. §-ának előírásai vonatkoznak. Mivel a „B” jelű területen a módosítás a 
korábban kijelölt ipari gazdasági terület mezőgazdasági területté történő visszasorolására irányul, 
a korábban tervezett védőerdősávok pedig megmaradnak, a Zámori-patak mentén húzódó 
ökológiai folyosó védelme biztosított. 

b) A kiemelt térségi övezetek közül a tervezéssel érintett területeket egyik övezet sem érinti. 

c) Tárnok közigazgatási területét egyetlen, Pest Megye Önkormányzata által egyedileg 

meghatározott megyei övezet sem érinti.  

12) 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. 

13) Jelen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba. 

 

Tárnok, 2022. ………………………… 
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Határidő:  azonnal  

Felelős:   jegyző  

 
 

Dr. Lukács László dr. Jenei-Kiss Gergely 

polgármester jegyző” 



1. melléklet a …/2022. (…..) sz. képviselő-testületi határozathoz: Településszerkezeti tervjavaslat az „A” jelű módosítással érintett területre 

 

 



2. melléklet a …/2022. (…..) sz. képviselő-testületi határozathoz: Településszerkezeti tervjavaslat a 

„B” jelű módosítással érintett területre 

 

3. melléklet a …/2022. (…..) sz. képviselő-testületi határozathoz: Településszerkezeti tervjavaslat a 

„C” jelű módosítással érintett területre 

 



TÁRNOK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA  
A 0200/4-ES, 0202-ES ÉS A 0203-AS HRSZ.-Ú FÖLDRÉSZLETEK; AZ ÚN. „SPANYOL” TERÜLET, A HALÁSZ UTCÁTÓL NYUGATRA FEKVŐ ÉS AZ 

ÚN. MEGGYES TERÜLETÉN TERVEZETT LAKÓTERÜLET ÁTSOROLÁSÁRA VONATKOZÓAN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

87 

 

4. melléklet a …/2022. (…..) sz. képviselő-testületi határozathoz: Településszerkezeti tervjavaslat a 

„D” jelű módosítással érintett területre 
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5. melléklet a …/2022. (…..) sz. képviselő-testületi határozathoz:  

„- Belterületbe vonásra kijelölt kertvárosias lakóterület fejlesztésre szánt terület  

 a Dózsa György út középső szakaszától délnyugatra, a 0113/3 7 – 0113/19 és a 0113/23 – 
0113/24 hrsz.-ú ingatlanok területén kijelölt lakóterület (kb. 78 60 db telek, 8,03 5,50 ha), 

 a Rákóczi út, a Határ utca, a 033-as hrsz.-ú árok és a vasútvonal által határolt területen 
kijelölt lakóterület (kb. 71 db telek, 6,44 ha), 

 a Berki úttól délre, a Hazatérők útjától északkeletre fekvő területen kijelölt lakóterület (kb. 
119 20 db telek, 11,89 1,32 ha), 

 a Berki úttól délre, a Hazatérők útja, a Vereckei út és a 013/45-ös hrsz.-ú út által határolt 
területen kijelölt lakóterület (kb. 81 db telek, 7,55 ha), 

 a Sóskúti út, Rákóczi út, Határ út és a 029-es hrsz.-ú árok által határolt 027-es hrsz.-ú 
területen kijelölt – távlatban beépítésre szánt – lakóterület (kb. 40 db telek, 4,66 ha).” 
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6. melléklet a …/2022. (…..) sz. képviselő-testületi határozathoz:  

„- Belterületbe vonásra kijelölt fejlesztésre szánt ipari terület  

 az M7 autópálya, a belterületi határ, a 0107 hrsz. út, valamint a 0106 és a 0102 hrsz. árkok által 
határolt terület (75,48 42,19 ha), 

 az M7 autópálya, a 0205 hrsz. út, a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ bekötő útja, a 
0200/5 hrsz. ingatlan és a 0201 hrsz. út által határolt terület (46,31 ha)” 
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7. melléklet a …/2022. (…..) sz. képviselő-testületi határozathoz:  

„Beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt területté visszaminősített lakóterületek: 

– A Dózsa György úttól nyugatra, a 0113/3, 0113/7, 0113/10, 0113/16, 0113/20 és 0113/24-es hrsz.-ú 

földrészleteken – távlatban tervezett – lakóterület (20,25 ha) – 5. számú módosítás, 

– A Berki és a Benta-patak mellékága között, a 075/2, 079, 081, 083/1, 3934/2, 3934/1-es hrsz.-ú 

földrészleteken és a 080/3, 082-es hrsz.-ú árok területén kijelölt (feltételes) lakóterület (10,13 ha) – 6. számú 

módosítás, 

– A Horgász tó és a Sóskúti út között, a 3928/1-es hrsz.-ú földrészlet délnyugati részén kijelölt kertvárosias 

lakóterület (1,65 ha) – 7. számú módosítás. 

– A Dózsa György úttól nyugatra, a 0113/3, 0113/18, 0113/20, 0113/21 és 0113/22-es hrsz.-ú földrészleteken 

tervezett lakóterület (18 telek, 2,53 ha) –„C” jelű módosítás- 2021., 

– A Berki úttól délre, a Hazatérők útjától északkeletre fekvő területen kijelölt lakóterület (kb. 129 db telek, 

10,57 ha) –„D” jelű módosítás- 2021., 

Beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt területté visszaminősített gazdasági területek: 

– Az Anasztázia major északkeleti részén fekvő 0131-es hrsz.-ú földrészleten kijelölt ipari gazdasági terület 

(5,61 ha) – 1. számú módosítás, 

– A Sóskúti út és a 019/2-es hrsz.-ú csatorna között fekvő 025-ös hrsz.-ú földrészlet 024-es hrsz.-ú útig tartó 

sávjában kijelölt kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület (0,61 ha) – 2. számú módosítás, 

– A Sóskúti út északkeleti oldalán fekvő 4896-4921-es hrsz.-ú földrészletek területén kijelölt kereskedelmi 

szolgáltató gazdasági terület (3,05 ha) – 3. számú módosítás, 

– Az M7 autópályától délre, a 092/20-as hrsz.-ú földrészlet északi részén kijelölt kereskedelmi szolgáltató 

gazdasági terület (0,76 ha) – 4. számú módosítás. 

– Az M7 autópályától délre, a 0100-as hrsz.-ú út, a tervezett települést elkerülő út, a 0106-os hrsz.-ú árok és a 

0107-es hrsz.-ú út által határolt területen kijelölt ipari gazdasági terület (33,29 ha) –„B” jelű módosítás- 2021.” 
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8. melléklet a …/2022. (…..) sz. képviselő-testületi határozathoz:  

Területi mérleg – Beépítésre szánt területek 

Területfelhasználási 

kategória 

Álatlános használat 

Sajátos használat Jelölés 
Területnagyság 

ha 

Településen 

belüli arány 

(%) 

Lakóterület 

kisvárosias Lk 13,2 0,6 

kertvárosias Lke 190,1 180,3 8,1 7,6 

falusias Lf 38,5  1,6 

Vegyes terület 
település-központ Vt 97,7 4,0 

intézmény Vi 18,4 0,8 

Gazdasági terület 

kereskedelmi 

szolgáltató 
Gksz 62,1 2,6 

ipari Gip 89,2  101,0 3,9 4,3 

Üdülőterület hétvégi házas Üh 21,9 0,9 

Különleges terület 

speciális állattartó 

létesítmények 

területe 

K-Sá 1,8 0,0 

sporttelep területe K-Sp 6,6 0,3 

rádióállomás 

területe 
K-Rá 6,6 0,3 

mezőgazdasági 

üzemi terület 
K-Mü 23,7 

1,0 

közműterület K-Kö 0,0 0,0 

Összesen   569,8 571,8 24,1 24,2 
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9. melléklet a …/2022. (…..) sz. képviselő-testületi határozathoz:  

Területi mérleg – Beépítésre nem szánt területek 

Területfelhasználási kategória 
Jelölés 

Terület-nagyság 

ha 

Településen 

belüli arány 

(%) Álatlános használat Sajátos használat 

Közlekedési terület 
közúti KÖu 94,8 91,5 4,1 3,9 

kötöttpályás KÖk 22,0 0,9 

Zöldterület 
közpark Zkp 1,9 0,0 

közkert Zkk 1,7 0,0 

Erdőterület 
védelmi Ev 128,6 132,1 5,5 5,6 

gazdasági Eg 0,7 0,0 

Mezőgazdasági terület - 

általános 

általános mezőgazdasági 

terület 
Má 1083,6 1079,0 46,0 45,7 

farmgazdasági 

mezőgazdasági terület 
Mf 161,4 163,9 6,9 7,2 

védendő tájhasználatú 

mezőgazdasági 

terület 

Mko 75,6 3,2 

Mezőgazdasági terület - 

kertes 

kertes mezőgazdasági 

terület 
Mk 10,6 0,4 

öreghegyi kertes 

mezőgazdasági terület 
Mk-Ö 113,6 4,9 

pincesorok mezőgazdasági 

területe 
Mk-P 4,3 0,2 

Vízgazdálkodási terület  V 39,3 1,7 

Természetközeli terület 

 
 Tk 28,7 1,2 

 

Beépítésre nem szánt 

különleges terület 

temető területe Kb-T 5,1 0,2 

állattartó létesítmények 

területe 
Kb-Á 8,5 0,4 

rekreációs célú terület Kb-R 2,4 0,1 

technikai 

sporttevékenység területe 
Kb-SpT 5,7 0,2 

kőfejtő bejáratának és az 

azokhoz kapcsolódó 

pincéknek a területe 

Kb-BK 1,0 

0,0 

burkolt vagy fásított 

köztér területe 
Kb-Kt 0,7 

0,0 

Összesen   1790,2 1788,2 75,8 
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14. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK - A HELYI ÉPÍTÉSI 
SZABÁLYZAT ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 

 
Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/ 2022. (……..) önkormányzati rendelete 
a Tárnok nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 13/2014. (VI.23.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazása alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1) és (4) 
bekezdésében felsoroltak véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
1. § A Tárnok nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 13/2014. (VI.23.) számú önkormányzati rendelet 1. 
melléklete „az „A” jelű módosítással érintett terület határa” jelöléssel körül határolt terület vonatkozásában jelen 
rendelet 1. melléklete szerint, módosul. 

2. § A Tárnok nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 13/2014. (VI.23.) számú önkormányzati rendelet 1. 
melléklete „a „B” jelű módosítással érintett terület határa” jelöléssel körül határolt terület vonatkozásában jelen 
rendelet 2. melléklete szerint, módosul. 

3. § A Tárnok nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 13/2014. (VI.23.) számú önkormányzati rendelet 1. 
melléklete „a „C” jelű módosítással érintett terület határa” jelöléssel körül határolt terület vonatkozásában jelen 
rendelet 3. melléklete szerint, módosul. 

4. § A Tárnok nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 13/2014. (VI.23.) számú önkormányzati rendelet 1. 
melléklete „a „D” jelű módosítással érintett terület határa” jelöléssel körül határolt terület vonatkozásában jelen 
rendelet 4. melléklete szerint, módosul. 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 
 

Dr. Lukács László dr. Jenei-Kiss Gergely 

polgármester jegyző 

 

 

 

 



1. melléklet a …/2022. (…..) önkormányzati rendelethez: Szabályozási tervjavaslat az „A” jelű módosítással érintett területre 
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2. melléklet a …/2022. (…..) önkormányzati rendelethez: Szabályozási tervjavaslat a „B” jelű 

módosítással érintett területre 

 

3. melléklet a …/2022. (…..) önkormányzati rendelethez: Szabályozási tervjavaslat a „C” jelű 

módosítással érintett területre 
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4. melléklet a …/2022. (…..) önkormányzati rendelethez: Szabályozási tervjavaslat a „D” jelű 

módosítással érintett területre 
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15. MELLÉKLETEK 

 

1. számú melléklet: Érvényben lévő TSZT kivágata az „A” jelű módosítással érintett területre és a terv 
jelmagyarázatának releváns részei 

2. számú melléklet: Érvényben lévő SZT kivágata az „A” jelű módosítással érintett területre 
és a terv jelmagyarázatának releváns részei 

3. számú melléklet: Érvényben lévő TSZT kivágata a „B” jelű módosítással érintett területre 

4. számú melléklet: Érvényben lévő SZT kivágata a „B” jelű módosítással érintett területre  

5. számú melléklet: Érvényben lévő TSZT kivágata a „C” jelű módosítással érintett területre 

6. számú melléklet: Érvényben lévő SZT kivágata a „C” jelű módosítással érintett területre  

7. számú melléklet: Érvényben lévő TSZT kivágata a „D” jelű módosítással érintett területre 

8. számú melléklet: Érvényben lévő SZT kivágata a „D” jelű módosítással érintett területre 

9. számú melléklet: Az „A” jelű módosítással érintett terület térképkivonata 

10. számú melléklet: Az „A” jelű módosítással érintett terület földrészleteinek tulajdoni 
lapjai 

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

12. számú melléklet: Főépítészi nyilatkozat 

13. számú melléklet: Önkormányzati határozat a környezeti vizsgálat szükségességéről és 
a partnerségi egyeztetés lezárásáról 

14. számú melléklet: Az Állami Főépítész záró szakmai véleménye 

15. számú melléklet: A 2022. …-án megtartott tárgyalásos eljárás jegyzőkönyve 

16. számú melléklet: BT/2021. – Az „A” jelű módosítással érintett terület beépítési terve 

17. számú melléklet: „A” jelű módosítással érintett terület – Közmű javaslat – Vízellátás 

18. számú melléklet: „A” jelű módosítással érintett terület – Közmű javaslat – Vízelvezetés 

19. számú melléklet: „A” jelű módosítással érintett terület – Közmű javaslat – Gázellátás 

20. számú melléklet: „A” jelű módosítással érintett terület – Közmű javaslat – 
Villamosenergia ellátás 

21. számú melléklet: „A” jelű módosítással érintett terület – Hírközlési javaslat – 
Elektronikus hírközlés 
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1. számú melléklet: Érvényben lévő TSZT kivágata az „A” jelű módosítással érintett területre és a 
terv jelmagyarázatának releváns részei 
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2. számú melléklet: Érvényben lévő SZT kivágata az „A” jelű módosítással érintett területre és a 
terv jelmagyarázatának releváns részei  
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3. számú melléklet: Érvényben lévő TSZT kivágata a „B” jelű módosítással érintett területre 

 

4. számú melléklet: Érvényben lévő SZT kivágata a „B” jelű módosítással érintett területre 
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5. számú melléklet: Érvényben lévő TSZT kivágata a „C” jelű módosítással érintett területre 

 

6. számú melléklet: Érvényben lévő SZT kivágata a „C” jelű módosítással érintett területre 
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7. számú melléklet: Érvényben lévő TSZT kivágata a „D” jelű módosítással érintett területre 

 

8. számú melléklet: Érvényben lévő SZT kivágata a „D” jelű módosítással érintett területre 
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9. számú melléklet: Az „A” jelű módosítással érintett terület térképkivonata 
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10. számú melléklet: Az „A” jelű módosítással érintett terület földrészleteinek tulajdoni lapjai 
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11. számú melléklet: Önkormányzati határozat a településrendezési eszközök módosításáról és a 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról 

 

 



 FÓT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA  
A FÓT DÉLI VÁLLALKOZÁSI TERÜLETHEZ TARTOZÓ 5460/9, 5460/26-42 HRSZ.-Ú INGATLANOKRA VONATKOZÓAN  

VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

 
12. számú melléklet: Főépítészi nyilatkozat 
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13. számú melléklet: Önkormányzati határozat a környezeti vizsgálat szükségességéről és a partnerségi 

egyeztetés lezárásáról 
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14. számú melléklet: Az Állami Főépítész záró szakmai véleménye 
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15. számú melléklet: A 2022. … …-án megtartott tárgyalásos eljárás jegyzőkönyve 
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A FÓT DÉLI VÁLLALKOZÁSI TERÜLETHEZ TARTOZÓ 5460/9, 5460/26-42 HRSZ.-Ú INGATLANOKRA VONATKOZÓAN  

VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

 

16. számú melléklet: BT/2021. – Az „A” jelű módosítással érintett terület beépítési terve 
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17. számú melléklet: „A” jelű módosítással érintett terület –  Közmű javaslat – Vízellátás 
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 18. számú melléklet: „A” jelű módosítással érintett terület –  Közmű javaslat – Vízelvezetés 
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19. számú melléklet: „A” jelű módosítással érintett terület –  Közmű javaslat – Földgázellátás 
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 20. számú melléklet: „A” jelű módosítással érintett terület –  Közmű javaslat – Villamosenergia ellátás 
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21. számú melléklet: „A” jelű módosítással érintett terület –  Hírközlés javaslat – Elektronikus hírközlés 

 


